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مالمح تصاعد االستراتيجيات الهجينة للصراع على النفوذ 

 في إفريقيا "الواليات المتحدة األمريكية نموذجا"
 . باحث دلخىزاهفساض عباض هاشم                                                      

ً، بٛضاص                                                       الٗغا١ –٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت النهٍغ

 اإلالخص :

ؼ وظىصها في  ٨ُت  الغامُت ئلى حٍٗؼ ِ هظه الضعاؾت الًىء ٖلى اؾتراجُجُت الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ
ّ
حؿل

٣ُت إلاا جخمخ٘ به ال٣اعة مً زغواث وام٩اهاث ا٢خهاصًت ،ًٞال ًٖ طل٪ اهمُتها الجُىؾتراجُجُت  ال٣اعة ألاٍٞغ

ت ظٗلها ه٣ُت اؾخ٣ُاب وجىاٞـ الٗاإلاُت هٓغا لىظىص ممغاث ومًا٤ً ماةُت جخد٨م بُغ١ اإلاالخت الب دٍغ

صولُت وا٢لُمُت واجسظث اق٩اال مسخلٟت . وجداو٫ الضعاؾت ٖلى مخابٗت الخىظهاث التي جيخهجها اصاعة 

خباعاث الامىُت مً  ٣ُا، باإلياٞت الى طل٪ جمشل الٖا ٩ي صوهالض جغامب بالغةاؾت  ججاه أٍٞغ الغةِـ الامٍغ

٨ُت ،ال ؾُما و  ا ٖلى اولىٍاث الاصاعة الامٍغ ًً ت . وجغ٦ؼ الضعاؾت أً انها انبدذ مالطا  للخىُٓماث اإلاخُٞغ

٣ُت ٖلى اإلاهالح  ج٣ُُم آلازاع والخأزحراث التي ًم٨ً أن جتر٦ها اؾتراجُجُاث ال٣ىي الهاٖضة  في ال٣اعة ألاٍٞغ

٨ُت بهىعة زانت والظي جىامى جىامُا ٦بحرا .   الامٍغ

ت ، ال٣ىي الهاٖضة .الهغإ ، الىالًاث اإلاخ الهلماث اإلافخاحُت:  دضة ، الخىُٓماث اإلاخُٞغ

Abstract: 

This study sheds light on the strategy of the United States of America to 

strengthen its presence in the African continent because of the continent's wealth and 

economic potential, as well as the importance of global geostrategic because of the 

corridors and water jams controlling the navigation methods have become a point of 

polarization and competition, international and regional and took different forms. 

The study also attempts to assess the effects and impacts of the strategies of the 

rising powers on the continent. African interests in particular, which has grown 

significantly. 

Keywords: conflict, United States, extremist organizations, rising powers 

 :مقدمت

٣ُت حك٩ل مغ٦ؼا هاما في اؾتراجُجُاث ال٣ىي الٗٓمى ال ؾُما منها الىالًاث اإلاخدضة  ال جؼا٫ ال٣اعة الاٍٞغ

٩ي في ال٣اعة اولى اهخماماتها الؾتراجُجُت خُض ٌٗض الًٟاء  ٨ُت  اخخل مىيٕى اٖاصة الخمىي٘ الامٍغ الامٍغ

بىن ازغ  ض ٖلى الؿاخت اٖل ٣ي خالُا اإلاجا٫ الاخضر لليكاَاث الضولُت لل٣ىي الهاٖضة اط ٞو ون الاٍٞغ

ض عوؾُا ان جٓهغ ُٞه و٢ىي ازغي جداو٫ ان جٟغى اعاصتها في مىا٤َ  امام الهٗىص الهُني وحٗاْم جٍغ

الىٟىط في يىء خالت الخىاٞـ والهغإ التي قهضتها ال٣اعة  في اٖاصة عؾم وحك٨ُل زغاةِ مىا٤َ الىٟىط 

 واإلاهالح مىظ نهاًت الحغب الباعصة .
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ت بـ خالت الٟىض ى وخالت الؿُىلت في باإلياٞت الى طل٪ انبدذ ال٣اعة مالط ا للخىُٓماث اإلاخُٞغ

خضوصها والتي حٗاوي منها صو٫ ال٣اعة ،امام هظا الخدضي ال٨بحر وظضث الىالًاث اإلاخدضة يغوعة الخ٠ُ٨ م٘ 

الىا٢٘ الجضًض، مً زال٫ جبني اؾتراجُجُت ججم٘ بحن جدهحن الضازل والخضزل الاؾدباقي ٖبر جد٤ُ٣ زالزُت 

اصة حك٨ُل الخىاػن الهجىم وال ضٞإ والغصٕ في بإع الخىجغ في الا٢الُم الحُىٍت في الٗالم ًمشل مضزال إٖل

وعصٕ التهضًضاث اإلادخملت والحٟاّ ٖلى مهالح الىالًاث اإلاخدضة الحُىٍت مىُل٣ا لخبُان الشىابذ في 

 ؾُاؾتها الخاعظُت وهضٞها بالحٟاّ ٖلى اإلا٩اهت الٗاإلاُت .

٩ي بدبني ؾُاؾت اٖاصة مدىعٍت صوعها في ومً هىا ظاءث أهمُت ال ضعاؾت لخبرػ اهمُت الخدغ٥ الامٍغ

ت وظىصها يمً ؾُا١ الخدىالث التي حكهضها ال٣اعة والتي اهخجذ مُُٗاث  ؼ مغ٦ٍؼ ٣ُت وحٍٗؼ ال٣اعة الاٍٞغ

٣ُت ٖبر  ٩ي واولُاجه في ال٣اعة الاٍٞغ  ظضًضة. وبالخالي تهضٝ الضعاؾت للخٗٝغ ٖلى مدضصاث الضوع الامٍغ

جدؿحن ؾُاؾاث والخدالٟاث الجضًضة واٖاصة الاهدكاع صازل ال٣اعة بما ًًمً مهالحها واهضاٞها ٖلى 

٨ُت في ْل خى٫ اإلاؿخىي البُٗض . مم٨ً َغح اق٩الُت ٖلى نُٛت حؿاؤالث  ئم٩اهُت الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

٣ُا لهالح جىظهاث الغةِـ صوهالض جغامب اإلاسخلٟت ًٖ اؾالٞه في اٖاصة وا٢٘ الخىاػن ا لجضًض في اٍٞغ

الىالًاث اإلاخدضة في ْل  حٗضص ٚحر مؿبى١ للٟىاٖل مً ال٣ىي الهاٖضة. وجىُل٤ الاظابت ٖلى هظا 

٩ي اإلاؿخمغ في الا٢الُم طاث اإلاهالح  الدؿاؤالث مً زال٫  ٞغيُت عةِؿت مٟاصها)اؾخمغاع الاهسغاٍ الامٍغ

٢اصث الى جحجُم صوعها وق٩لذ مضزال لبروػ  الحُىٍت لها وانبدذ جضع٥  ان خالت الاه٨ٟاء الضازلي

ً في مىا٤َ الىٟىط واحؿا٢ا م٘ ما ج٣ضم ؾِخم جىػَ٘ ه٩ُلُت البدض ئلى زالر مباخض ٌكمل  (.ٞاٖلحن ازٍغ

غ٦ؼ اإلابدض ألاو٫ :ٖلى اإلاىظاث الضاٞٗت للخىظه اإلادٟؼ ٦مىُل٤ للخدىالث الجُىؾتراجُجُت. ئما  اإلا٣ضمت. ٍو

ُٞما جىاو٫ اإلابدض  . ال٣ىة الهاٖضة ومضازل حك٨ُل ًٞاء اإلاهالح )هماطط مسخاعة( اإلابدض الشاوي : جىاو٫ 

 الشالض : اٖاصة ازترإ خخمُاث الهغإ ٦ًغوعة وخاظت للخضزل الاؾدباقي.

 تالجُىاطتراجُجُاإلاىحاث الدافعت للخىحه اإلاحفص لمىطلق للخحىالث : اإلابحث الاوى 

٣ُت بمى٢ٗها الجٛغافي اإلامحز وبٛىاها بالٗضًض مً اإلاىاعص الُبُُٗت والثرواث  جدؿم ال٣اعة الاٍٞغ

لى ازغ طل٪ اججهذ الٗضًض مً ال٣ىي الٗاإلاُت وبًمنها الىالًاث اإلاخدضة  الاؾتراجُجُت مً الىِٟ والٛاػ ٖو

٣ُت اؾخجابا للخٛحراث اإلاتزامىت م٘ صزى٫ ٢ىي صولُت ازغي  ٨ُت ٖلى جُٟٗل زُاعاتها ججاه ال٣اعة الاٍٞغ الامٍغ

٨ُت ججاه ال٣اعة اٖاصة لؿاخ ت الخىاٞـ باالؾخٟاصة مً صوعها ووػنها لظا  ٣ٞض ٨ٖؿذ الؿُاؾاث الامٍغ

 .   .نٙى اإلاالمذ التي بضأث جدك٩ل في الا٤ٞ والتي  ًم٨ً ان جمشل بخٛلُب اإلاهالح والٟىاةض ٖليها

          

٣ُا  ت ازغي ئطا اؾدىضها ئلى الضعاؾاث الجُىؾُاؾُت، ٞاّن أٍٞغ ٧اهذ خايغة في ٦خاباث الجُل ومً ػاٍو

ُاوي ) ت )Halford Mackinder-هالفىزد مالُىدزألاو٫ في هظا الح٣ل الٗلمي م٘ البًر سة ( في ئَاع هٍٓغ الجٍص

٣ُا وأوعوبا وآؾُا(، أما ألامحر٧ي)  العاإلاُت( -هُنىالض طبُنمانالتي جخ٩ىن مً ال٣اعاث الشالزت )أٍٞغ
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Nicholas J. Spykman ٣ُا بالؿىاخل ( ٣ٞض هٓغ ئلى أٞغ ٣ٍُا وأؾترالُا ٣٦اعجحن ؾاخلُخحن ئط جخهل أٍٞغ

٤ البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ  ت ع٢م )(1)الجىىبُت الٛغبُت ألوعاؾُا ًٖ ٍَغ  ((.1.)اهٓغ الخاَع

وجأؾِؿا ٖلى طل٪ الُغح ًم٨ىىا ان ه٣ى٫ ق٩لذ نهاًت الحغب الباعصة جغاظٗا متزاًضا لبٌٗ الى٢ذ في 

٣ُا في هظه الازىاء ًأحي الهٗىص الهُني اخض ابغػ مالمذ اهخمام ال٣ىي الضولُت ومنه ا الىالًاث اإلاخدضة بأٍٞغ

٣ُا الى ٖىصة الاهخمام الاؾتراجُجي  جهىعاث الىٓام الضولي ، و٢ض اصي طل٪ الاهخمام الهُني اإلاتزاًض بأٍٞغ

ا ألهماٍ ظضًضة ومخٗض ٣ُت مىيٖى صة مً الخضزل لل٣ىي الضولُت بهظا ال٣اعة ، ٣ٞض اضحذ البلضان الاٍٞغ

امدت . ومً هىا هظا الًٟاء الجٛغافي (2)والهغإ والىٟىط بحن ٢ىي ج٣لُضًت ٢ضًمت وازغي ناٖضة َو

والا٢خهاصي والاظخماعي والبكغي الىاؾ٘ والىاٖض لم ٨ًً لُتر٥ بٌٗ البلضان الهاٖضة الا٢لُمُت 

ماؾُت وا٢خهاصًت وؾُاؾُت والضولُت، في ويُٗت خُاص أو المباالة، بل صٞٗها ئلى بىاء جىظهاث صبلى 

 . (3)باؾخدًاع هظا الىا٢٘ وباالعج٩اػ ٖلى مُُٗاجه 

٨ُت في بٌٗ الؿاخاث الخ٣لُضًت مشل وؾِ  وزالٞا للؿىىاث اإلاايُت اط جىاظه جغاظ٘ الاهمُت الامٍغ

٣ُا اولى مً حهتاؾُا . وجهاٖض  .مً حهت زاهُت:: اهضٞإ بٌٗ ال٣ىي هدى ملء اإلاجاالث الضولُت مشل اٍٞغ

٣ُا مً الىاخُت الجُىا٢خهاصًت  ٨ُت بأٍٞغ : في اخضار ه٣لت .مً حهت زالثتاهخمام الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

ىُل٤ هظا الؿلى٥ مما ًم٨ً ونٟه ب٤ًُ ؾاخاث  ٣ُا ٍو ٩ي اػاء اٍٞغ اؾتراجُجُت في الؿلى٥ الامٍغ

  .(4)الا٢لُم الخىاٞـ الجُىؾُاؾُت الظي ًلؼم ٖلى الضو٫ ال٨بري حُٛحر ؾلى٦ها اػاء 

في هظه الازىاء اهضٞٗذ الىالًاث اإلاخدضة بىاء ٖلى هظا الٗامل اي ي٤ُ ؾاخاث الخىاٞـ  هدى جىؾُ٘ 

٣ُا اي مً صون الا٢خهاع ٖلى مجا٫ صون ازغ ٚحر ان الىالًاث اإلاخدضة اهخمذ ببٌٗ  م٩اهتها في اٍٞغ

٫ اإلاجاالث الا٢لُمُت لهظا الضوع اإلاجاالث بىاء ٖلى ج٣ىٍم ٖىانغ مؿخجضة في مجا٫ الامً و٢ض ٧ان او 

٣ي في اَاع بغهامج ال٣ىة اإلاخدضة للمهماث اإلاكتر٦ت) ٩ي في ال٣غن الاٍٞغ ( وقغا٦ت م٩اٞدت  CJTF-HOAالامٍغ

٨ُت في بىاء جهىعاتها خُا٫ TSCTP)  )(5)الاعهاب ٖبر الصحغاء  لُه اججهذ الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ . ٖو

٣ُت. الاهخمام باالؾتراجُجُت اإلاىاؾبت  في ْل جهاٖض صوعها في ال٣اعة الاٍٞغ

٨ُت في هظه اإلاى٣ُت، ٧ىنها حّٗض  مً أ٦ثر بإع الخىّجغ خى٫  ض مً اهخمام الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ ٍؼ ٍو

 خى٫ مدّضصاث هىٍاجُت ػاصث في خّضتها 
ً
الٗالم، بؿبب جٟا٢م الحغوب الضازلُت التي جمدىعث أؾاؾا

حرها، ٖىامل أزغي، ٦هكاقت الضولت ال٣ىمُ ت، واهسٟاى ألاصاء الا٢خهاصي، وي٠ٗ مؿخىٍاث الّخىمُت ٚو

ل جدضًاث خ٣ُ٣ُت أمام ٖملُاث بىاء الّؿلم اإلاؿخضام في ال٣اعة، م٘ طل٪ جهّضعث مؿألت حّٛحر 
ّ
وهى ما ق٩

ُت أو الؿُاؾُت بٗض الحغب الباعصة،  َبُٗت الحغب اهخماماث اإلاسخهحن والباخشحن ، ؾىاء في الّضواةغ اإلاٗٞغ

.اط (6)الحغوب الجضًضة ( او) خغوب الجُل الخامـ( (ا في ٖهغ الٗىإلات، ما صٞٗهم ئلى الحضًض ًٖ ٦م

غ)   The Heidelberg Institute for International-معهد هُدلُبرج ألبحار الصساع الدوليجإ٦ض ج٣اٍع

Conflict Research ً٣ُا جدخًً ا٦ثر م % مً ظملت الهغاٖاث الٗىُٟت في الٗالم منها 48( ان ٢اعة اٍٞغ
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نغاٖا مؿلحا خى٫ الٗالم اهضل٘ زال٫  43( مً  2016-2015نغاٖا مؿلحا اهضل٘ زال٫ الٗام)  21هدى 

% مً 25نغاٖا مؿلحا ممخضا ما بحن صولي وجدذ صولي جمشل  97جل٪ الؿىت ٦ما جدخًً ال٣اعة ما ظملخه 

 .(7)اظمالي الهغاٖاث اإلاؿلحت الٗىُٟت في صو٫ الٗالم

٣ُا الٗضًض مً صواةغ الهغإ ٖالوة ٖلى طل٪ ٌٗخبر ٖىهغ  مً اإلاخى٢٘ في ْل هظا اإلاكهض ان  حٗاوي اٍٞغ

غ الام٩اهاث الالػمت للضزى٫ في  اإلاىاعص او اإلاهاصع ٖىهغا اؾاؾُا لحضور الهغإ او الحغب ٞهى ًغجبِ بخٞى

غجبِ هظا الٗىهغ الهغإ ؾىاء ام حرها ٍو ت ٚو ت او ام٩اهُاث ا٢خهاصًت وؾُاؾُت وبكٍغ ٩اهُاث ٖؿ٨ٍغ

غ الٟغم وهي وي٘ ٢ض جخد٤٣ ُٞه م٩اؾب او مُام٘ الخض الاَغاٝ جضٞٗه  اًًا ُٞما ٌؿمى بىظىص او جٞى

غ في ْغوٝ واويإ ازغي او او٢اث ازغي مشل خضور ٖضم الاؾخ٣غاع  للهغإ وهظا الىي٘ ٢ض ًخٞى

والايُغاباث الامىُت لضي اخض الاَغاٝ او الضو٫ وباإلا٣ابل وظىص ٢ىي زاعظُت مؿخٗضة لخمىٍل  الؿُاس ي

ب لضٖم هٓام الح٨م الخض اَغاٝ الهغإ اإلاٗاعيت في جل٪ الضولت  حر الاؾلحت والخضٍع  . (8)وجٞى

غ هضٝ للهغإ وام٩اهُاث لخىُٟظه ال ًم٨ً ان ًدضر صون وظىص ٢غاع   مً هاخُت ازغي ان جٞى

لضزى٫ في الهغإ والحغب وهظا الٗىهغ ٌٗخبر ٖامال مدىعٍا و٧لما اعجٟٗذ هظه الاعاصة ػاصث اخخمالُت ا

 .(9)الضزى٫ في الهغإ

دشازد هاضمً ظهت ازغي زل٣ذ هىاجج هظا الؿُا١ الٗالمي الباخشحن ومنهم ) ( Richard N. Haass -ٍز

ت امأل في الىنى٫ جٟؿحراث جخىا٤ٞ  م٘ َبُٗت مؿخجضاث الىٓام الضولي الحالي ، للبدض ًٖ م٣اعباث هٍٓغ

جإؾـ إلاٟهىم مسخلٟا ًٖ الىٓام ال٣ضًم ، خُض ٖبر ًٖ طل٪ مً زال٫ جبني هٓام مدضر للدكُٛل 

(ال ًخًمً خ٣ى١ الضولت طاث الؿُاصة ٞدؿب، بل ًدضص ٦ظل٪ ما  2,0اؾماه )الىٓام الٗالمي ؤلانضاع 

ً، وهى ما أؾمُه ( خُض  Obligation of Right -التزاماث الظُادةمبضأ ) ٖليها مً واظباث ئػاء الازٍغ

ا أّي  ًً ب٣ي مبضأ التزاماث الؿُاصة ٖلى اخترام الحضوص عاٞ ٌكحر الى ماجضًً به الضولت لٛحرها مً الضو٫ ، وٍُ

ضٖم ئهٟاط ٢ىاٖض إلاجابهت الٗضوان ،والظي ًسخل٠ ًٖ مبضأ )الؿُاصة بىنٟها  ام وال٣ىة، ٍو حُٛحر لها باإلٚع

٣٘ في نلب اإلاظهب ال٣اهىوي اإلاٗغوٝ باؾم مؿإول  Right to ) -مظؤولُت الحماًت(ُت( ، ٍو

Protection(10) ٨ُت جضع٥ حجم الخ٣ُٗض وبالخالي حؿحر الخُى .ٖلى الٗمىم ًبضو ان الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

غ له ٞغم ٦بحرة إلاىاظهت التهضًضاث الا  عهابُت في البِ ت  باججاه جامحن اإلاكغوٕ الاؾتراجُجي الكامل الظي جخٞى

خي  ٣ُت مً الاهمُت بم٩ان ان ٩ًىن في الاَاع الخ٩املي الكامل هٟؿه الظي جبىاه مكغوٕ ماعقا٫ الخاٍع الاٍٞغ

ت مً  ت وال٣ىمُت اإلاخُٞغ الظي اه٣ظث به خلٟائها الاوعوبُحن مً زُغ الى٢ٕى في ٢بًت الا٩ٞاع الٗىهٍغ

حزة اؾاؾُت لبىاء اؾتراجُجُت مخ٩املت إلاجابهت الاعهاب في ظضًض ، ومما الق٪ ُٞه ان اإلاضزل الامني ٌٗض ع٦

٣ُا ل٨ً مً الًغوعي ل٩ي ًىحي زماعه ان ًخ٩امل م٘ ابٗاص ومغج٨ؼاث ازغي ال ج٣ل اهمُت جخٗل٤  اٍٞغ

.وفي ج٣ُُم مهالحها في الٗالم جغي الاصاعة (11)بؿُا٢اث ا٢خهاصًت وؾُاؾُت واظخماُٖت وز٣اُٞت ٖضة 

٨ُت اُٖاء اهمُ ٨ُت . الامٍغ ت ل٩ل ما ًمشل ٢ُمت ، ؾىاء ٧اهذ ٢ُمت عةِؿُت او هامكُت للمهالح الامٍغ
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دكاعص ه٨ُؿىن( ٢اةال " ًجب ان هخٗامل  ٩ي الاؾب٤ ) ٍع وجبلىعث هظه الاؾتراجُجُت في م٣ىلت الغةِـ الامٍغ

٣ي اطا لم جغ١ إلاغج بت اإلاهالح م٘ اإلاهالح الشاهىٍت اخُاها و٦أنها مهالح خُىٍت ولظا ٞضو٫ ال٣غن الاٍٞغ

 .(12)الحُىٍت للىالًاث اإلاخدضة ٞهي بضون ق٪ في اإلاغجبت الشاهُت اي اإلاهالح الشاهىٍت 

٣ُا ٧ان مماعؾت ا٢ص ى ما ًم٨نها مً هٟىط في  ٨ُت الى اٍٞغ وه٨ظا هجض صزى٫ الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

٣ُت  في أ صائها الىُْٟي ئلى اهدؿاع الٟترة اإلا٣بلت في ٖملُت بىاء الضولت ، خُض أّصي ٞكل الضولت ؤلاٍٞغ

ُتها لضي الجماٖاث اإلا٩ّىهت لها، وفي الحاالث ال٣هىي ئلى اؾخ٣الت الضولت، أي بغوػ أهماٍ مخّٗضصة  قٖغ

 ًٖ الضولت، وهظا ما ا٦ضه ) 
ً
بِ الؿُاس ّي والاظخماعّي بُٗضا ًّ ( ٢اةال" ئّن الؿُاؾت Jackson -حالظىن لل

ت ٢ابلت لالزترا١، ولظل٪ مً الؿهل 
ّ

 جدىٍل ال٣ًاًا الضازلُت في مجخمٗاث الٗالم الشالض ئلى الهك
ً
ظّضا

ل الخاعجي، ٞالحغوب 
ّ
 ٖلى طل٪ ٞاّن ٧ّل خغٍب صازلٍُت جسل٤ الُلب ٖلى الخضز

ً
٢ًاًا صولُت و٢ُاؾا

 بٟٗل 
ً
ا ُّ  أو صول

ً
ا ُّ  ئ٢لُم

ً
 ما جخسظ ُبٗضا

ً
ٍ٘ مدلّيٍ جسّو صولت مُٗىت، ل٨نها ٚالبا الجضًضة هي خغوٌب طاث َاب

ل الاهدكاع ، ومً زّم ال ٨ًٟي التر٦حز ٖلى اإلادّضصاث اإلادلُت للٗى٠ ٣ِٞ ٖىض صعاؾت خغوب ٖهغ ٖام

الٗىإلات، وئهما ًجب الاهخمام بالٗملُاث الٗابغة للحضوص ، والتي ًخّم مً زاللها امخضاص زُغ الحغب ئلى صو٫ 

٨ُت زال٫ الحغب الباعصة  . ًيبػي مهما الخىبُه الى ان اؾتراجُجُت الىالًاث(13)الجىاع ؤلا٢لُمي"  اإلاخدضة الامٍغ
ُت ٧اهذ جسضم هظا  )*( ُاحي، و٧ل الؿُاؾاث الٟٖغ ٧اهذ جخمدىع خى٫  جبني مٟهىم اخخىاء الاجداص الؿٞى

 ًٖ طل٪ وم٘ أّن الىالًاث اإلاخدضة ٢ّىة ٖٓمى
ً

ل ٖمىم الٗالم ًٞاًء  )**(الٛغى، ًٞال
ّ
ومً زّم ًمش

إلاهالحها، ٞاّنها جمُل ئلى التر٦حز في ٢ًاًا، أو مىا٤َ في الٗالم، أ٦ثر مً ٚحرها وطل٪ بدؿب َبُٗت 

اإلاهالح التي جدّضصها مً ظهت، والخدضًاث وألازُاع التي جىاظهها مً ظهت أزغي، وهًٓغا ئلى أّن اإلاهالح 

٣ًا لخّٛحرها واإلاساَغ ٖىامل مخٛحرة، ٞاّن الاهخ ىت، ًخٛحر ٞو ُّ ىت، أو ٢ًُت مٗ ُّ  .(14)مام ألامحر٧ي بمى٣ُت مٗ

 مً الجغاةم 
ً
اهُال٢ا مً ٧ل هظا جىاظه البيُت الخدخُت للُا٢ت تهضًضاث مً ظمُ٘ ألاحجام، بضءا

ٗخبر مى٣ُت 
ُ
 ئلى الحغوب ؤلا٢لُمُت ال٨بري، زال٫ هظه اإلاغخلت ح

ً
ب أو ؤلاعهاب ونىال الٟغصًت أو الخسٍغ

 ل٨مُاث الىِٟ والٛاػ ال
ً
٩ي هٓغا  باليؿبت لال٢خهاص الٗالمي والامٍغ

ً
٣ُا مهمت ظضا كغ١ ألاوؾِ وقما٫ أٍٞغ

 مً 
ً
 نٛحرا

ً
برها، وهىا٥ مً الباخشحن ٌكحرون ئلى أن الُا٢ت ججظب ظؼءا الطخمت التي جخض٤ٞ منها ٖو

 في وؿبت الهجماث ؤلاعهابُت الهجماث ؤلاعهابُت ٣ِٞ، ئال أن الاججاهاث ألازحرة حكحر ئلى اعجٟإ ٦بحر 

 .(15)اإلاخهلت بالىِٟ والٛاػ

 

ىاٞـ الضولي ٖلى الُا٢ت ئلى  ومً زال٫ طل٪ خضر جدى٫ في الّهغإ واإلاىاٞؿت ٖلى ألاعى م٘ جؼاًض الخَّ

ّنغإ ٖلى الُا٢ت وجى٢٘ ٖضص مً الباخشحن بهظا الخدى٫ في بضاًت زماهُيُاث ال٣غن اإلااض ي، ئلى جغاظ٘ ٖضص 

ه م٘ الاعجٟإ في الُلب ٖلى الُا٢ت ،وبهٟت زاّنت ٖلى الىِٟ وعأي الّهغاٖاث  في قأن ألاعاض ي وج٨هً أهَّ
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ل 
ّ
دت ل٨نها ؾخ٩ىن ٖلى ق٩ ت الهٍغ لب ق٩ل اإلاىاظهاث الٗؿ٨ٍغ أّن مشل جل٪ الهغاٖاث ؾخأزظ في ألٚا

             .(16)نضماث خاصة بضال مً خغوب َىٍلت وؾخدضر بحن الضو٫ اإلاخجاوعة في ألاؾاؽ 

 مً الجغاةم 
ً
 مً ٧ل هظا جىاظه البيُت الخدخُت للُا٢ت تهضًضاث مً ظمُ٘ ألاحجام، بضءا

ً
اهُال٢ا

ٗخبر مى٣ُت 
ُ
ت ال٨بري، زال٫ هظه اإلاغخلت ح ُّ  ئلى الحغوب ؤلا٢لُم

ً
ب أو ؤلاعهاب ونىال الٟغصًت أو الخسٍغ

 باليؿبت لال٢خهاص الٗ
ً
٣ُا مهمت ظضا  ل٨مُاث الىِٟ والٛاػ الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ أٍٞغ

ً
٩ّي هٓغا المي والامٍغ

 مً 
ً
 نٛحرا

ً
برها، وهىا٥ مً الباخشحن ٌكحرون ئلى أّن الُا٢ت ججظب ظؼءا الطخمت التي جخض٤ٞ منها ٖو

 أّن الاججاهاث ألازحرة حكحر ئلى اعجٟإ ٦بحر في وؿبت الهجماث ؤلاعهابُت اإلاخهلت 
ّ
الهجماث ؤلاعهابُت ٣ِٞ، ئال

 .(17)بالىِٟ والٛاػ

وفي زًم هظا الخىاٞـ والهغإ حكحر الٗضًض مً الضعاؾاث الخانت ومنها جدضًضا صعاؾت ئصاعة 

 مً )
ً
٨ُت ٖضصا التي جخد٨م بٗبىع الُا٢ت الٗاإلاُت وه٣اٍ الازخىا١ (*)(هقاط الاخخىاقمٗلىماث الُا٢ت ألامٍغ

 ومٗغيت ٖلى هدٍى مدخمل للخُُٗل، ُجى٣ل ٖبرها ٦م
ً
ُاث ضخمت مً الىِٟ هظه هي َغ١ م٣ُضة ظٛغاُٞا

أو الٛاػ أو ٦الهما )باإلياٞت ئلى أهىإ أزغي مً الخجاعة ( أعبٗت مً ه٣اٍ الازخىا١ هظه ج٣٘ في مى٣ُت 

٣ُا وهي م٤ًُ هغمؼ ٖىض مسغط الخلُج، باب اإلاىضب ٖىض اإلاضزل الجىىبي  الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ أٍٞغ

 خىؾِ؛ والبىؾٟىع الظي ًهل البدغ ٢ىاة للبدغ ألاخمغ، الظي ًهل البدغ ألاخمغ بالبدغ ألابٌُ اإلا

ت ع٢م   مهمت لٗبىع ألاؾىص بالبدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ) اهٓغ زاَع
ً
ٗخبر زُىَا

ُ
الؿىَـ وزِ أهابِب ، ح

٨ُت جسش ى مً ان ًيخ٣ل مىار الخىجغ م٘ بٌٗ (18)((2) .ومً هىا ًم٨ىىا ال٣ى٫ ان الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

خى٫ بٌٗ ال٣ًاًا الكاة٨ت في مى٣ُت الكغ١ الاوؾِ ومنها الاػمت  ال٣ىة الٟاٖلت صولُا ٦غوؾُا والهحن

ض مً الخهُٗض  م٨ً ان جترظم بمٍؼ الؿىعٍت الى ا٢الُم ازغي طاث خُىٍت  اؾتراجُجُت باليؿبت اليها ٍو

 باالهخ٣ا٫ الى خغوب بالى٧الت صون الضزى٫ في مىاظهت مباقغة.

 ُالث جىاشن الىفىذ الجدًدهىاحع الخصدعاث اإلاحسلت لبىاء جمث: اإلابحث الثاوي

اط حٗضص ال٣ىي الهاٖضة  بك٩ل ٚحر مؿبى١   مً صون ق٪ ان الىا٢٘ الٗالمي ًدؿم بدالت الال٢ُبُت

ت  ال ؾُما وان َبُٗت الخىػان بٗض الحغب الٗاإلاُت الشاهُت  ٧ان واضح اإلاٗالم بحن ٢ىجُحن ٖٓمُحن وزاَع

الىٟىط ٧اهذ واضحت ، لظل٪  ومً صون ق٪ وبٗض اإلاخٛحراث التي قهضها الٗالم حؿعى الىالًاث اإلاخدضة 

ت الخىاػن في ا ٣ُت بما ًسضم مهالحها اٖاصة عؾم زاَع إلاىا٤َ طاث الاهمُت الجُىؾتراجُجُت ومنها اٍٞغ

٤ جىػان   ٨ُت في  بىاء جهىعاتها ٞو وامخضاصاث هٟىطها في الؿاخت الضولُت لظل٪ ؾىدىاو٫ اإلاداوالث الامٍغ

٣ُا. اث ال٣ىي الهاٖضة وجىظهاتها ججاه اٍٞغ  ًًمً اهضاٞها ًٞال ًٖ طل٪ البدض في مؿٚى

نُتاوال : دًىامُنُ اث الامٍس  ت اعادة زطم مظاحت الاولٍى

٨ُت انبدذ ح٨ٗـ الهىاظـ التي جخد٨م بؿلى٦ها  ًبضو ان اإلاٗاصالث التي جد٨م الؿُاؾت الامٍغ

٨ُت الخاعجي ، اط ًغي  ت الاهخماماث الامٍغ ٣ُت ئلى اؾخمغاٍع الٗضًض مً الباخشحن واإلاسخهحن بالكإون الاٍٞغ
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٣ُت بٗض ٞىػ الغةِ ٩ي)ججاه ال٣اعة الاٍٞغ (، ح٨ٗـ جل٪ الخهىعاث -Donald Trump دوهالد جسامبـ الامٍغ

٨ُت الجضًضة الخ٠ُ٨ مٗها وجلؼم ناوعي ال٣غاع ئًالء ألاهمُت  مجمىٖت مً الخدضًاث ٖلى الاصاعة الامٍغ

٣ُت.  -الخىاٞـ الهُني  :اولهاال٣هىي لها . ٩ي في ال٣اعة ألاٍٞغ : م٩اهت الُا٢ت في الاؾتراجُجُت  زاهُاألامٍغ

٨ُت الٗاإلاُت.   ألامٍغ
 
 .(19): الخدضي ألامني الظي حك٩له الجماٖاث ؤلاعهابُت الٗابغة للحضوص وزالثا

٨ُت مى٘ ْهىع ٢ىي مىاٞؿت لهاوفي الىا٢٘ مىظ اهتهاء الحغب الباعصة جبيذ الؿُاؾت الا  ، ججضع مٍغ

ؼث أمغ 
َّ
ُتي مً الخمضص  في الاقاعة هىا زال٫ الحغوب الباعصة ع٦ ٩ٍا ظهىصها في مداولت مى٘ الاجداص الؿٞى

٩ي الؿاب٤ ) ٣ُا مخبيُه اؾتراجُجُت الاخخىاء واؾخمغث ختى مجيء الغةِـ ألامٍغ  Bill -بُل ملُيخىن اٍٞغ

Clinton الظي لم ٨ًخ٠ بؿُاؾت الاخخىاء، بل اؾدكٗغ اإلاهالح الحُىٍت التي ًم٨ً أن حؿخٛلها ؤلاصاعة )

٨ُت لال  ٣ُا، وا٦ض في زُابت في مضًىت أ٦غا ٖانمت ٚاها ٖام ألامٍغ أن الغاًت " ٢اةال 1998ؾخٟاصة مً اٍٞغ

ا مً وضع ألامىز في هصابها حتى ًدزك أحفادها بعد مائت عام  اإلاسحىة مً هره السحلت أن هخمنً طٍى

قُت الحدًثت وإذا ماهذ الطُىز جظل حعمل بدأب حُئت  مً آلان أهىا قد وضعىا أطع النهضت ألافٍس

قُا الجدًدة ول٨ً مً  ،(20) "وذهابا، مي جبنى أعشائها، فئهىا وعمل لرلو على مظاعدجنم في بىاء أفٍس

٩ي الؿاب٤ هاخُت ازغي صٖا  لُدبنى ؾُاؾت الخىؾ٘ في  (Barack Obama -) باعا٥ أوباماالغةِـ ألامٍغ

٣ُا ب٣ُمخه  ٣ُا واإلاىاٞؿت م٘ الهحن ٞأٖلً ًٖ حٗهضاث لكغ٧اث أمحر٦ُت باالؾدشماع في أٍٞغ ملُاع  14أٍٞغ

ٗخبر طل٪ مىانلت إلاباصعاث أمحر٦ُت بضأتها ئصاعجه في الٗام  ٨ُت 2013صوالع، َو ، وصٖا بٗض طل٪ ئلى ٢مت أمٍغ

ها في اب / أ ٣ُت هي ألاولى مً هٖى ٣ُت، جدذ ٖىىان  50بمكاع٦ت  2014ٚؿُـ ٖام أٍٞغ صولت ئٍٞغ

(، وهىا زمه مً ٌٗخ٣ض ان ال٣مت ٧اهذ مداولت لخدىٍل الاهخمام ألامحر٧ي مً الاطدثماز في الجُل القادم)

ت هاةلت  ٣ُت ٖلى أنها مى٣ُت خغوب، بل جخمخ٘ بٟغم ا٢خهاصًت واؾدشماٍع مجغص الىٓغ ئلى ال٣اعة ألاٍٞغ

٨ُت أٟٚلتها الىالًاث ا إلاخدضة إلاضة َىٍلت، و٢ض اصي طل٪ الى ان جدبلىع عؤٍت باألهضاٝ لضي ؤلاصاعة ألامٍغ

ت والؿُاؾُت  ٣ُا، مً الىاخُت الا٢خهاصًت والٗؿ٨ٍغ وبىظه ٖام جدضص اؾتراجُجُت .(21)بؿُاؾتها ججاه أٍٞغ

٨ُت ت أهضاٝ عةِؿت حك٩ل ( أعب٧2017ٗاهىن ألاو٫/ صٌؿمبر ٖام)  18اإلاٗلىت في  ألامً ال٣ىمي لإلصاعة الامٍغ

ؼ  ٣ت الحُاة ألامحر٦ُت، وحٍٗؼ ٍغ مغج٨ؼا لحماًت اإلاهلحت ال٣ىمُت ألامحر٦ُت وهي: خماًت الىًَ والكٗب َو

ا ًُّ ؼ الىٟىط ٖاإلا وفي الى٢ذ هٟؿه جمدىعث .(22)الغزاء، والحٟاّ ٖلى الؿلم مً زال٫ ال٣ىة، وحٍٗؼ

٨ُت مً ؤلاًمان  باإلاهلحت ال٣ىمُت للىالًاث اإلاخدضة، وؾٗذ ئلى ججؿُض اؾتراجُجُت ألامً ال٣ىمي الامٍغ

" 
ً
، ومً الىاخُت ألازغي جغج٨ؼ اؾتراجُجُت ألامً ال٣ىمي (23)مً أظل جد٤ُ٣ طل٪ (*)قٗاع "أمحر٧ا أوال

ألامحر٦ُت الجضًضة ٖلى مبضأ أؾاس ي، وظض هظا ألاؾاؽ للخٗبحر ًٖ هٟؿه في مٟهىم)الىا٢ُٗت اإلابضةُت( 

وع اإلاغ٦ؼي في الؿُاؾت والتي جىُل٤ مً مىُل ٣حن: ألاو٫: اإلاضعؾت الىا٢ُٗت :وحُٗي ٢ىة الضولت الضَّ

غ٦ؼ مً زّم ٖلى يغوعة حُٗٓم ال٣ىة ألامحر٦ُت وزهىًنا ال٣ىة الهلبت اإلاخمشلت  والٗال٢اث الضولُت ٍو
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غ لخى٠ُْ ال٣ىة الىاٖمت وهى مبنيّ 
ّ
ِٓ ى

ُ
ت. الشاوي: اإلاضعؾت اللُبرالُت: التي ج خ٣اص بأّن  بال٣ضعة الٗؿ٨ٍغ ٖلى الٖا

 .(24)وكغ اإلاباصب وال٣ُم ألامحر٦ُت ًإصي ئلى اؾخدباب الؿالم وجد٤ُ٣ الغزاء في الٗالم

ٖمىما ٌٗخمض مبضأ جىاػن ال٣ىي ٖلى م٩ُاهؼم حؿخُُ٘ الضو٫ بىاؾُخه أن جىٓم نغاٖاث ال٣ىة ُٞما 

(، Kenneth Waltz -ىِث والتزلُبُنها بدُض جدمي اؾخ٣اللها وجدى٫ صون ابخإل ٦ُانها ال٣ىمي"، وبدؿب )

ٞان الهضٝ الغةِـ ألي صولت ال ٩ًىن ابخضاء في حُٗٓم ٢ىتها، بل في الحٟاّ ٖلى مى٢ٗها في الىٓام الضولي 

ا الؾخجابت ٧ل صولت ألي ٞٗل ج٣ىم به الضولت ألازغي  ًٗ او ؤلا٢لُمي، وبالىدُجت، ٞان مهحر أي صولت ًدضص جب
الغةِـ لُبُٗت الٗال٢ت في محزان ال٣ىي ٌؿدىض جد٤ُ٣ الخىاػن في أي هٓام . اط ًىُل٤ مً هىا الخهىع (25)

ت والاؾتراجُجُت، وٞ ت الجهض  ئلى ٞ خحن؛ ٞ ت الجهض الضازلي بما ُٞه ال٣ضعاث الا٢خهاصًت والٗؿ٨ٍغ

ٗؼػ صاةغة الخدالٟاث الضولُت أو حؿعى ئلى الخاعجي بما
ُ
ئيٗاٝ الضولت اإلا٣ابلت  ُٞه مً جدغ٧اث ح

م  .(26)هاوج٣ٍؼ

٣ُا ظاء اخض اهم الىخاةج  ٨ُت ألٍٞغ لُه ًم٨ً ال٣ى٫ ئن الاصعا٥ اإلا٩اوي للىالًاث اإلاخدضة الامٍغ ٖو

٨ُت التي حؿعى مً زاللها  الجُىؾُاؾُت باٖخباعها خل٣ت مً ؾلؿلت الؿُاؾاث الاؾتراجُجُت ألامىُت ألامٍغ

ُت الجُىؾُاؾُت والجُىؾتراجُجُت للمىا٤َ ا إلامخضة مً أ٢ص ى الكغ١ ئلى الكغ١ ئلى ئٖاصة حك٨ُل الخٍغ

٣ي، ٣ٞض ٧اهذ البضاًت مً الهىما٫،   ئلى اإلاى٣ُت اإلاٛاعبُت والؿاخل ألاٍٞغ
ً
٣ُا، ونىال ألاوؾِ ٞأٍٞغ

 مالي
ً
٨ُىن ًٖ (27)ٞأٞٛاوؿخان، والٗغا١، والؿىصان، ولُبُا، وأزحرا .  جىا٤ٞ طل٪ م٘ جدظًغاث الخبراء ألامٍغ

خُض  جبظ٫ ٧ل مً الهحن وعوؾُا ٢هاعي ظهضهما إلاىاظهت   (مىافظت القىي العظمىئٖاصة ْهىع )

٣ُا.  الىالًاث اإلاخدضة في ٧ل مىا٤َ الٗالم بما ٞيها ئٍٞغ

٩ي ) ( في اؾتراجُجُت الامً -Donald Trump دوهالد جسامبفي هظا الهضص خظع اًًا الغةِـ الامٍغ

٩ي مً ٖملُت الخىاٞـ  الضولي خُض ط٦غ أن الىالًاث اإلا خدضة مهممت ٖلى ٞغى الؿالم ال٣ىمي الامٍغ

ؼ هٟىطها واإلاباصب الضًم٣غاَُت. وقضص ٖلى أن عوؾُا والهحن حؿُٗان ئلى جدضي  ٤ ال٣ىة" وحٍٗؼ "ًٖ ٍَغ

هٟىط الىالًاث اإلاخدضة في الٗالم و٢ُمها، واياٝ ان الىالًاث اإلاخدضة لً جتر٥ مهالحها ال٣ىمُت وؾخضاٞ٘ 

 .(28)ٖنها ب٣ىة

٩ي ٢ض جىاظهها اػمت ؾُاؾاث جمُل ئلى أن ج٩ىن   ومً هظا اإلاىُل٤ ٞان مُُٗاث هظا الخىظه الامٍغ

ت ال٣اصعة ٖلى ٞغى الىٓام، وهًٓغا لُٛاب هظه الؿلُت  غث بٌٗ الؿلُاث اإلاغ٦ٍؼ نغاُٖت ئال ئطا جٞى

في بًٗها البٌٗ ًهبذ بام٩ان أي صولت اللجىء ئلى ال٣ىة لخد٤ُ٣ ما جهبى ئلُه، ٦ما أن الضو٫ ال جش٤ 

ت  لُه جمُل الضو٫ ئلى جُىٍغ ٢ضعاتها الٗؿ٨ٍغ ولِـ هىا٥ يماهاث خ٣ُ٣ُت خى٫ هُت ألاَغاٝ ألازغي، ٖو

غظ٘ الىا٢ُٗىن طل٪ باألؾاؽ ئلى ٞىيىٍت الىٓام الضولي ٞهي اإلاؿإولت ًٖ  إلاىاظهت الٓغوٝ الُاعةت، وٍُ

ؼ اخخماالث الهغإ، و   .هي اإلاٟخاح لٟهم ألاؾباب ال٩امىت وعاء َغح اإلاًٗلت ألامىُت بحن الضو٫ وحٍٗؼ
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٩ي صوهالض جغامب مً اإلاداوالث (29)اهضإل الحغوب لُه عسخ الخدضي الظي اَل٣ه الغةِـ الامٍغ .ٖو

٨ُت خالت الخىظـ التي حؿىص صازل اعو٢ت مإؾؿاث الح٩ىمت  الغوؾُت الهِىُت بخدضي الهُمىت الامٍغ

٨ُت.  الامٍغ

جُاث الؿاُٖت الى جم٨حن مخُلباث الهُمىت الجُىؾُاؾُت حكٛل وفي هظا الؿُا١ ماػالذ الاؾتراجُ

٨ُت ، اط البدض ًٖ  طهىُت مٗٓم مىٓغي الضعاؾاث الضولُت والاؾتراجُجُت في الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

م٣اعباث ظضًضة حؿتهضٝ حُٗٓم ال٣ىة والىٟىط في الىٓام الٗالمي هى ما ًغجبِ بأٚلب الضعاؾاث 

٨ُت الاؾتراجُجُت في الىالً  John .J-حىن ميرشاًمسبمىاػاة طل٪ ٣ًضم ) .(30)اث اإلاخدضة الامٍغ

Mearsheimer  ،في ٦خابه مأؾاة ؾُاؾاث ال٣ىي الٗٓمى جهىعا مسخلٟا الؾتراجُجُت الخىاػن ًٖ بٗض )

ض مً ال٣ىة ٧لما  ٧ان طل٪ مم٨ىا ختى لى ٧اهذ ٖلى  اط ًغي ال٣ىي ال٨بري حؿعى صاةما للحهى٫ ٖلى مٍؼ

ا خاصا بحن مسخل٠ الضو٫ هغم الىٓا م الضولي وطل٪ ان الُاب٘ الٟىيىي للىٓام الضولي ًىلض جىاٞؿا ٖؿ٨ٍغ

ختى ولى ٧اهذ عايُت ًٖ جىػَ٘ ال٣ىي في الىٓام الضولي اط ٌؿخدُل الخ٣ًُ مً هىاًت الضو٫ الازغي وهى ما 

٣ت ) ( والًامً الىخُض لظل٪ ولخد٤ُ٣ امنها هى  Offensive -هجىمُتًجٗل الضو٫ جخهٝغ بٍُغ

ض مً ال٣ىة ولى ٧ان طل٪ ٖلى خؿاب الضو٫ الازغي   .(31)الحهى٫ ٖلى مٍؼ

٩ي ، ًبدض ٧ل مً ) ( حىن ميرشاًمساهُال٢ا مً هظا الُغح مً اظل جأ٦ُض الهُمىت والىٟىط الامٍغ

٨ُت ( ؾبُال  الخىاشن خازج اإلاجاى( في نُاٚتهما الؾتراجُجُت )طدُفً والذو)  بب٣اء الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 
ً
٩ي ٖاإلاُا  زاعط مجالها ؤلا٢لُمي، وامخضاص طل٪ الخٟى١ لُهل الى مغخلت الخٟى١ ألامٍغ

ً
. (32)ال٣ىة ألا٦ثر جٟى٢ا

وو٣ٞا لظل٪ ٞان اإلا٣اعبت التي حؿعى الىالًاث اإلاخدضة مً زاللها الى اصامت الخأزحر حٗخمض ٖلى مبضا ) 

 ًّاي أن جىسٍغ بٗم٤ في اإلاىا٤َ الهامت  خُض جخًمً هظه اإلاكاع٦ت جمغ٦ؼا أمامُا  ( اإلاشازلت الاهخقائُت

ت والجىٍت وحك٨ُل جدالٟاث ٢ىٍت  . ومً زم ج٣ىم هظه الاؾتراجُجُت ٖلى مى٘ أي مىاٞـ (33)لل٣ىاث البًر

٨ُت في ظمُ٘ مىا ٤َ مدخمل مً الهٗىص في أي م٩ان في الٗالم. ٦ما تهضٝ ئلى اؾخٗغاى ال٣ىة ألامٍغ

ت والضبلىماؾُت م٘ ج٣ىٍت اجٟا٢ُاث الخجاعة الحغة، هظه هي  الٗالم م٘ الاؾخسضام الحاؾم لل٣ىة الٗؿ٨ٍغ

هيظىهغ اؾتراجُجُت ) . ولخأ٦ُض هظا الضوع ٞأنها حؿعى ئلى ظظب pax Americana )(34) -الظالم الامٍس

٣ُا والاهخمام به ٣ُا، ٖبر جىظُه ٢ىاهُنها هدى صعاؾت الىمى في أٍٞغ ألعب٘  2000بما ؾمذ مىظ ٖام  أٍٞغ

ٟاء مً الغؾىم  ٣ُت بالىنى٫ ئلى ؾىا١ الىالًاث اإلاخدضة، وهي جخمخ٘ بامخُاػاث ؤلٖا وأعبٗحن صولت أٍٞغ

٣ُا مً (35) 2015الجمغ٦ُت ختى ٖام  ٩ي في اٍٞغ . حكحر هظه اإلاداوالث الى جىام للىٟىط الا٢خهاصي الامٍغ

٨ُت في اإلاكزال٫ ظظب عؤوؽ الامىا٫ الا  تمٍغ ٘ الاؾدشماٍع  . اَع

٨ـ جُلغؾىن  ٨ُت الؿاب٤ )ٍع ( ازىاء  Rex Tillerson -في م٣ابل هظا الخىظه ا٦ض وػٍغ الخاعظُت ألامٍغ

٣ي )مىس ى ٩ٞي(  ان الاجداص  "، ٢اةال2018آطاع/ماعؽ  8ل٣اةه في أصٌـ أبابا بغةِـ مٟىيُت الاجداص ؤلاٍٞغ

خماص ٖلى الاؾدشماعاث  ٣ُت مً زُغ الٖا ا " خظع الضو٫ ؤلاٍٞغ ًً ٣ي انبذ ٢ىة مً أظل الخحر"، وأً ؤلاٍٞغ
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٣ُت ًم٨ً  "واياٝ: "الهِىُت وظضص صٖىجه ئلى يغوعة "الىٓغ في قغوٍ هظه الاؾدشماعاث ان الضو٫ ؤلاٍٞغ

٨ُت التي تهضٝ ئلى ئ٢ىإ  ٧ىعٍا الكمالُت بالخسلي ًٖ ؾالخها أن جلٗب صوعا في صٖم الجهىص ألامٍغ

ض ٖلى (36)"الىىوي ملُىن صوالع إلا٩اٞدت  530.  وفي هٟـ الؿُا١ وأٖلً ًٖ مؿاٖضة ئوؿاهُت أمحر٦ُت جٍؼ

٣ُا ، في زُىة  ُاب ألامً الٛظاتي في ئزُىبُا والهىما٫ وظىىب الؿىصان وصو٫ ٚغب ووؾِ أٍٞغ الجٕى ٚو

٣ُا بٗض أن ٧اهذ اؾتراجُجُاتها ج٠٣ ٖىض خضوص  ح٨ٗـ جىظهاث ظضًضة لإلصاعة ألامحر٦ُت في أٍٞغ

ت إلا٩اٞدت ؤلاعهاب   . (37)اإلاؿاٖضاث ألامىُت والٗؿ٨ٍغ

 زاهُا: القىة الصاعدة ومداخل حشنُل فضاء اإلاصالح )هماذج مخخازة(

 :زوطُا الاجحادًت -1

٣ُا،  بال ق٪ ج٣ىم عوؾُا بمداوالث الؾخٗاصة هٟىطها الؿُاس ي والا٢خهاصي والٗؿ٨غي في اٍٞغ

٩ي هىا٥ خُض بضأث في الخٟاٖل الؿُاس ي اليكِ في ال٣اعة . خُض ٌؿعى الغةِـ  ومؼاخمت الىظىص الامٍغ

ؾُت، وو٣ٞا لـــ ئلى نُاٚت ؾُاؾت ججؿض اإلاهلحت الىَىُت الغو ( Vladimir Putin -) ٞالصًمحر بىجحنالغوس ي 

دشازد طالىا) ً الىا٢ُٗحن ٞان ظل اإلاىٓىعاث اإلاسخلٟت ٖلى ٚغاع الىا٢ُٗت  sakwa -ٍز ( أخض اإلا٨ٍٟغ

واإلاشالُت والظعاتُٗت ح٨ٗـ طل٪ الخىجغ في الىا٢ُٗت البىجُيُت الجضًضة، ٞبِىما الؿُاؾت الخاعظُت الغوؾُت 

ُض ًى٦ض الغةِـ الغوس ي ٖلى يغوعة اهًمام ال جؼا٫ يمً الىُا١ الىا٢ُٗت ال٨الؾ٨ُُت الجضًضة، خ

عوؾُا للمجخم٘ الٛغبي، واياٝ:) الخُاع الىا٢عي الىخُض لغوؾُا هى الخُاع لخ٩ىن صولت ٢ىٍت، ٢ىٍت وواز٣ت 

م مً اإلاجخم٘ الٗالمي، ولِـ يض الضو٫ ال٣ىٍت ألا  زغي، ول٨ً ئلى ظاهب في ٢ىتها، ٢ىٍت لِـ ٖلى الٚغ

 .(38)( منها

ل 
ّ
راث ظضًضة في الىٓام الضولي، ئياٞت ئلى بىاًء ٖلُه ق٩ خضر اهتهاء الحغب الباعصة في خُىه بغوػ مخٛحَّ

غى ٖلى ؾُاؾتها الخاعظُت  ، ٞو
ً
الٗىامل الضازلُت الغوؾُت ول٨ىه في اإلا٣ابل أزغ في م٩اهت عوؾُا صولُا

دٟٔ بٌٗ اإلاهالح  مُُٗاث ظضًضة، لؼم الخ٠ُ٨ مٗها وئصاعتها بما ًد٤٣ بٌٗ اإلا٩اؾب، ٍو

لُه جخمدىع الاججاهاث ألاؾاؾُت "لل٣ُٗضة الغوؾُت الجضًضة"  .(39)الاؾتراجُجُت وألامىُت والا٢خهاصًت ٖو

مً القىمي السوس ي وطُادة ووحدة أزاضيها وخلق الظسوف اإلاالئمت للىمّى الاقخصادي حىى ضمان ألا 

بجاهب الخحدًث اإلاظخدام، وزفع القدزة الخىافظُت لالقخصاد السوس ي على اإلاظخىي العاإلاي 

 .(40)الخنىىلىجي وزفع مظخىي اإلاعِشت للظهان وجىطُد مىاقع زوطُا لمسلص مؤزس في العالم

 

اعجه ئلى Sergey Lavrov -ولخأ٦ُض هظا الضوع الجضًض أٖلً وػٍغ الخاعظُت الغوس ي )ؾحرغي الٞغوٝ ( أن ٍػ

٣ُا تهضٝ ئلى بىاء ٖال٢اث مخىىٖت، وبدض اججاهاث الجهىص اإلاكتر٦ت ، في الخجاعة والا٢خهاص واإلاجاالث أٍٞغ

حرها. وأياٝ )  هخطلع إلى جبادى شامل لىحهاث الىظس حىى مجمىعت الٗلمُت والخ٣ىُت وؤلاوؿاهُت ٚو

واطعت مً القضاًا العاإلاُت وؤلاقلُمُت، بما في ذلو مهافحت ؤلازهاب، وحل ألاشماث، بما في ذلو في 
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قي ومىط ان زوطُا جيخهج ( مًُٟا) قت البحيراث النبري مىطقت الصحساء والظاحل والقسن ألافٍس

اتها، الري هى زابذ في مفهىم  قي ضمً أولٍى طُاطت خازحُت مخعددة الخىحهاث، والخىحه ألافٍس

قُت  ص العالقاث مع اإلاىظماث ألافٍس الظُاطت الخازحُت لسوطُا الاجحادًت، لما هىلي أهمُت لبري لخعٍص

قيؤلاقلُمُت وشبه ؤلاقلُمُت، وال طُما الا (، وفي الىا٢٘ ظاء الاهخمام الغوس ي بمى٣ُت ال٣غن جحاد ألافٍس

ا، وئزُىبُا (. مً مىُل٣اث ظُىبىلخ٨ُُت خُض ج٨دؿب هظه اإلاى٣ُت  تًر ٣ي )الهىما٫، وظُبىحي، وئٍع ألاٍٞغ

أهمُتها الاؾتراجُجُت مً ٧ىنها جُل ٖلى اإلادُِ الهىضي مً هاخُت، وجخد٨م في اإلاضزل الجىىبي للبدغ 

 .(41)خُض م٤ًُ باب اإلاىضب مً هاخُت زاهُت ألاخمغ 

 :الصين-2

ٌكحر ال٨شحر مً اإلاسخهحن والباخشحن في مجا٫ الٗلىم الؿُاؾُت ئلى أّن ؾعي الهحن وعوؾُا ئلى حُٛحر 

َل٤ ٖلُه "نهاًت 
ُ
الىٓام الضولي الظي ا٣ٖب نهاًت الحغب الباعصة بٗض ع٧ىن الٛغب ئلى الخٟؿحر الؿهل إلاا أ

ش" ًإ٦ض ٖىصة اإلاىاٞؿت الجُىؾُاؾُت ٖلى اإلاؿغح الضولي، ئط اٖ  Walter -خبرهما )والتر عوؾُل مُضالخأٍع

Russell Mead(42)( بمشابت ٢ىجحن حٗضًلُخحن ٖاإلاُخحن حؿُٗان للخُٛحر . 

 
ً
  واحؿا٢ا

ً
 واضحا

ً
 بحن أ٢ُاب ٖاإلاُت مخٗضصة، ئال أنها خ٣٣ذ جماًؼا

ً
 ناٖضا

ً
م٘ ؾب٤ حٗض الهحن ٢ُبا

 للؿ٩ان 
ً
، وأ٦ثرها حٗضاصا

ً
زال٫ ٖضص مدضوص مً ال٣ٗىص. وجمشل الهحن زالض أ٦بر صو٫ الٗالم مؿاخت

٩ي في ٖام  خى٢٘ أن ًخجاوػ هاججها اإلادلي ؤلاظمالي هٓحره ألامٍغ وع الظي جلٗبه الهحن . ًتزاًض الض(43)٠٢٠٢ٍو

٣ُت؛ خُض أُٖذ ب٨حن ألاهمُت لٗال٢اتها الضبلىماؾُت والؿُاؾُت م٘  في مسخل٠ اإلاجاالث في ال٣اعة ؤلاٍٞغ

٣ُت ٖلى أؾاؽ أًضًىلىظُت ) ٘ هٟىط الهحن مىظ ٖام الخضامً بين دوى العالم الثالثالضو٫ ؤلاٍٞغ ( ٞخىؾَّ

ُٖنها اإلاىاعص الُبُُٗت ت الا٢خهاصًت، وويٗذ ههب ؿاخ، وع٦ؼث َمىخها ال٨بحر في ال٣اعة ٖلى ال2001

ها الا٢خهاصي اإلادلي ٣ُا التي حؿخُٟض منها لخٛظًت همّىِ  .(44)الٛىُت في ئٍٞغ

، ئط جــض٫ اإلاُُٗــاث (*)ٚحــر أّن زمــت مالخٓــت مهمــت ٧اهــذ ؾــخٗؼػ مــا نهــضٝ الُــه ، وهــي مؿــألت أمــً الُا٢ــت

(، وهــــي آلان  ٠٢٠٢% فــــي ًٚــــىن ٖــــام )  ٤٢ؾــــِبلٜ  ٖلــــى أّن وؿــــبت اؾــــخحراص الهــــحن لــــىِٟ الكــــغ١ ألاوؾــــِ

( ملُــــىن ٢٫٣( مهــــضعة للهــــحن) ٠٢٢٥حؿــــخىعص هُٟهــــا مــــً الؿــــٗىصًت التــــي اعج٣ــــذ ( ئلــــى اإلاغجبــــت ألاولــــى ٖــــام )

 ، زم مً أوٛىال وفي اإلاغجبت الشالشت مً ئًغان وفي مجا٫ الٛاػ، صٞٗذ اخخُاظاث الهـحن اإلاتزاًـضة 
ً
بغمُل ًىمُا

ٖضة م٘ صو٫ الخلُج ال ؾُما ٢ُغ. ٦ما جسُِ الهحن بالخٗـاون م٘ـ ئًـغان مـً  أظـل بىـاء ئلى ئبغام اجٟا٢ُاث 

 .(45)أهابِب ٖبر بدغ ٢ؼوًٍ و٧اػازؿخان لتزوٍضها بالٛاػ 

ُل٤ الهِىُىن ٖلى   ٣ُا ٍو لذ الكغ٧اث الهِىُت في مىا٤َ ٖضًضة مً الٗالم بما ٞيها اٍٞغ لُه جٚى ٖو

٤ الاؾدشماع في مىا٤َ هظا الؿُاؾت الهاصٞت للخىظت هدى الخاع  حر اخخُاظاتهم الىُُٟت  ًٖ ٍَغ ط في جٞى

الاهخاط بدض طاتها وجىَحن قغ٧اث الىِٟ الهِىُت ٞيها للخى٣ُب ٖلى الىِٟ ويمان جهضًغه للىًَ 

( او الاؾدشماع وعاء البداع وحٗخمض ظمُٗها ٖلى الخىحه هحى الخازج او ججاوش عخبت البالدباؾتراجُجُت )
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حر اإلاىاعص الُا٢ىٍت الالػمت في في ظمُ٘ اعظاء الٗالم التي ًم٨ً ان ج٩ىن مهضعا لخٞى صبلىماؾُت وكُُت

 .(46)اَاع صبلىماؾُت الُا٢ت 

ما في الجاهب  َُّ ٣ُت، وال ؾ وفي هظا الؿُا١ جمخل٪ الهحن  الٗضًض مً اإلاهالح في ال٣اعة ألاٍٞغ

٣ُا ئلى ج٨خل  لُه، ؾٗذ ئلى صٖم اهًمام  ظىىب اٍٞغ ٨ـ بهٟت عؾمُت في الا٢خهاصي، ٖو ٧اهىن  ٠٠بٍغ

، وبٗض اهًمامها ئلى الخ٨خل وبضٖم مً الهحن، قاع٦ذ في ال٣مت الشالشت  ٠٢٢٢ألاو٫/صٌؿمبر مً ٖام 

غة هُىان الهِىُت ًىمي  ل مً ٖام  ٢٢و  ٢١للخجم٘ التي ٣ٖضث في ظٍؼ . في هظا (47) ٠٢٢٢هِؿان/أبٍغ

٨ُل٨ـ وز٣ُت ًٖ مؿاٖض وػٍغ ال ٣ُت )ظىوي الهضص وكغها مى٢٘ ٍو خاعظُت ألامحر٧ي للكإون ألاٍٞغ

ت ٢ىله: )ئّن أخض ألاؾباب  ىؽ الٗانمت الىُجحًر ٧اعؾىن( أزىاء ل٣اٍء َظمٗه بممشلحن لكغ٧اث هِٟ في اٚل

٣ُت في ألامم اإلاخدضة(  ٣ُت هى يمان أنىاث الضو٫ ألاٍٞغ  .(48)وعاء الىظىص الهُني ٖلى الؿاخت ألاٍٞغ

 :جسلُا -3

م٨ً ال٣ى٫ بأّن الا  ٣ُت ًيب٘ مً ٖضة اٖخباعاث مهّمت، بًٗها ًغجبِ بخأمحن ٍو هخمام التر٧ي بال٣اعة ؤلاٍٞغ

٣ُا، في خحن ًخٗل٤ بًٗها آلازغ  ت التر٦ُت الطخمت في اٍٞغ ت والاؾدشماٍع الٗال٢اث الا٢خهاصًت والخجاٍع

٣ُت في اإلاد اٞل الضولُت، باالؾتراجُجُت الضبلىماؾُت التر٦ُت اإلاغجبُت بالحهى٫ ٖلى صٖم الضو٫ الاٍٞغ

ئياٞت ئلى بٍٗض اؾخسباعّي لىظِؿتّي صازلّي؛ ًخٗل٤ بخج٠ُٟ مىاب٘ ظماٖت ٞخذ هللا ٧ىلً اإلاٗاعيت لؿُاؾت 

 م٩اٞدت زحب طُب ازدوغانالغةِـ التر٧ي ) 
ً
٣ُت، وأزحرا ( ، والتي لها امخضاٌص ٦بحٌر في ال٣اعة ؤلاٍٞغ

 بٗض الجماٖاث اإلادكّضصة الخابٗت لخىُٓم الضولت ؤلاؾالمُت 
ً
وال٣اٖضة في ٖضٍص مً أ٢الُم ال٣اعة، وزهىنا

خه خغ٦ت الكباب الهىمالُت في الٗام
ّ
 .(49) 2013حّٗغى الؿٟاعة التر٦ُت في الهىما٫ لهجىٍم ئعهابّيٍ جبي

ل مً زاللها مجمل عؤٍت الاؾتراجُجُت التر٦ُت  
ّ
لُه هىا٥ أعبٗت صواٞ٘ اؾتراجُجُت عةِؿت، جدك٩ ٖو

ؼ الا٢خهاصي، والٗامل ألامني الغاهىت وأهضاٞها ججاه  ّٟ ً اإلاىُل٤ الحًاعي، واإلاد ٣ُا، جخمشل في ٖىاٍو اٍٞغ

٣ُا بىنٟه لظل٪  .(50)الاؾخسباعي، والخىاٞـ الضولي ؤلا٢لُمي ًم٨ً الىٓغ ئلى الاهسغاٍ التر٧ي اإلاتزاًض في اٍٞغ

اٌٖل صوليٌّ طو ؾُاؾ  ٞو
ٌ
ت  مغ٦ٍؼ

ٌ
 مً عؤٍت جغ٦ُا الجضًضة لىٟؿها بأنها صولت

ً
ت زاعظُت م٣ٗضة ومدكاب٨ت ظؼءا

ت ) ( التي حّٗض اإلادّغ٥ِ ألابغػ للؿُاؾت التر٦ُت  Strategic Depthالعمق الاطتراجُجي ألابٗاص، في ئَاع هٍٓغ

ت، ما ًمىدها  2002مىظ الٗام  ، والتي ج٣ىم ٞلؿٟتها الغةِؿت ٖلى أّن جغ٦ُا صولت مخٗضّصة ألاخىاى ال٣اٍع

 في ال٣اعة ؤلا 
ً
ا ُّ  اؾتراجُج

ً
ي أوعوبا وآؾُا، ٖم٣ا

َ
٣ُت، بالخىاػي م٘ ئم٩اهُاٍث واٍٖضة للخأزحر في ٧ّلٍ مً ٢اعح ٍٞغ

 لهظا الا٢تراب، صولت )
ً
٣ا ت ومً زّم ٞاّن جغ٦ُا، ٞو ( ٞهي صولت أوعوبُت آؾُىٍت بد٨م أفسوأوزوآطٍُى

ش والجُىبىلُدُ٪، ٖبر بىابت قغ١ اإلاخىؾِ ال ٣ُا بد٨م الخاٍع بت مً ئٍٞغ تي جمىدها الجٛغاُٞت، ل٨نها ٢ٍغ

٣ُا الكمالُت مضزال ل٣اعة الؿمغاء  .(51)ئَاللت مخمّحزة ٖلى قىاَئ ئٍٞغ

 اعادة اختراع حخمُاث الصساع لضسوزة وحاحت للخدخل الاطدباقي: اإلابحث الثالث



  ISSN: 2602-6538                                                الجزائر -ة تحوالت، جامعة ورقلة مجل

 

275 

 

                                                  2019العدد األول يناير    المجلد الثاني:

                                 

 .J -(، و) ج. طدُفً مىزَظىن Walter Kansteiner -والتر ماهِظخاًنر في هظا الؿُا١ ا٦ض الباخشحن ) 

Stephen Morrison )  ( قُا: طبع في ٦خابهما جدذ ٖىىان الاهخمام اإلاخصاعد للىالًاث اإلاخحدة بئفٍس

نُت  قُت –مقترحاث لخقىٍت الظُاطُت ألامٍس  "( الظي ظاء ُٞه   ؤلافٍس
ً
ا ُّ  اؾتراجُج

ً
ل ٦ُاها

ّ
٣ُا جمش أن ئٍٞغ

٫ مغجبِ بالخٛحراث التي خض  للىالًاث اإلاخدضة وؾُاؾاتها الخاعظُت، وهظا الخدىُّ
ً
زْذ في أولىٍاث اإلاباصب مهّما

 
ً
٨ُت اإلاغجبُت باألمً الٗالمي بٗض أخضار ؾبخمبر"، ٦ما أن هظا الخدى٫ مغجبِ أًًا الاؾتراجُجُت ألامٍغ

٣ُت، وهي: )اهدكاع ؤلاًضػ، ؤلاعهاب،  رث بك٩ل ٦بحر في ال٣ٗض اإلااض ي في ال٣اعة ؤلاٍٞغ بسمؿت ٖىامل حٛحَّ

حت(  الخجاعة الٗا
ّ
٨ُت اإلاخمشلت في ؤلاصاعة الىِٟ ، الهغاٖاث اإلاؿل إلاُت  أن الخُٛحراث ال٣ُاصًت ألامٍغ

رث مً خضوص الخى٢ٗاث بكأنها، وهضمذ ال٨شحر  حَّ ٣ُا، ٚو رث مً الىٓغة ججاه ئٍٞغ ٨ُت الحالُت ٢ض ٚحَّ ألامٍغ

مً أهماٍ الخ٨ٟحر الخ٣لُضًت اإلاخٗل٣ت بال٣اعة، وأْهغث الحاظت ئلى الخُىع في الؿُاؾاث اإلاغجبِ بالىخاةج 

٣ُت(ا  .(52) إلاُلىبت مً الٗال٢ت م٘ ال٣اعة ؤلاٍٞغ

٩ي الؿاب٤  Barack -) باعا٥ أوباما وفي يىء ما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ْهغث في ْل ئصاعة الغةِـ الامٍغ

Obama)  .ً٣ُا وهما : الا٢خهاص وألام ٨ُت خى٫ أٍٞغ :  الاولىوظتهي هٓغ اؾاؾُت جد٨مان الؿُاؾت ألامٍغ

٣ُا .  : تهضٝ الى مىانلت  الثاهُتتهضٝ  الى مىاظهت جىامي الضوع الا٢خهاصي والخجاعي للهحن في اٍٞغ

٨ُت  ٣ُا والتي حك٩ل زُغا ٖلى اإلاهالح ألامٍغ  . (53)الحغب ٖلى الجماٖاث الاعهابُت في اٍٞغ

وفي مؿخىي ازغ، عأث اإلاضعؾت الؿلى٦ُت ان الضولت مهما ٧اهذ طاث َبُٗت مإؾؿاجُت اطا حٛحرث 

تها ل٨ً ٧ان هىا٥  هسبتها ٞان طل٪ ًإصي في اٚلب الاخُان الى حُٛحر في ؾُاؾتها اط ل٩ل هسبت ٞلؿٟتها وعٍؤ

.ولظا (54)اتها الخاعظُت صاةما زالٝ ٖلى م٣ضاع الضوع الظي جإصًه الىسبت في جدضًض زُاعاث الضولت وؾُاؾ

لى زالٝ ؾغصًت بىف واوباما ٞان ؾغصًت ) (مكبٗت باإلخؿاؽ بالخُغ -Donald Trump دوهالد جسامبٖو

والحاظت الى الهالبت ، ٞالٗالم مً وظهت هٓغه م٩ان زُغ وال ًم٨ً الىزى١ ُٞه وان الحُاة جخُلب ان 

 .(55)٩ًىن اإلاغء ٢ىٍا إلاىاظهتها 

٩ي  وه٨ظا هالخٔ ججاه ال٣ًاًا  (-Donald Trump دوهالد جسامب)حك٩ل جىظهاث اصاعة الغةِـ الامٍغ

٣ُا يمً اؾتراجُجُت م٩اٞدت  ٩ي  في أٍٞغ الاؾتراجُجُت الٗاإلاُت وال ؾُما اؾخمغاع الىظىص الٗؿ٨غي الامٍغ

ؤلاب٣اء ٖلى اإلا٣اعبت بالى٧الت و واهتهاج الحسوب الالجمازلُتؤلاعهاب الٗالمي باالعج٩اػ ٖلى الضو٫ اإلادىعٍت 

ت مً زال٫  (Light footprint -البصمت الخفُفتألامىُت اإلاؿماة )  التي حٗخمض ٖلى الخضزالث ، الٗؿ٨ٍغ

الكغ٧اث ألامىُت الخانت، وال٣ىاث الخانت، والاؾدىاص ئلى الضٖم اللىظِؿتي وأهٓمت الاؾخٗالماث 

ُت ع٢م )) اهٓ (56)واؾخسضام الُاةغاث مً صون َُاع ٖلى هدى م٨ش٠    ((.3غ الخٍغ

٣ُا  ًخطح انها أنبدذ مىيٕى ٢ل٤ صولي متزاًض  وفي الىا٢٘ اطا هٓغها الى صاةغة الهغإ في قما٫ اٍٞغ

٨ُت بهىعة زانت، ال ؾُما ُٞما ًخٗل٤ بخضاُٖاث لُبُا ٖلى الامً  بًىعة ٖامت و للىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

ب، وانبدذ ب ألاؾلحت والتهٍغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫   ،هابُتمالطا آمً الخىُٓماث الاع  الا٢لُمي ٦مهضع لتهٍغ
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٩ي في بىٛاػي في الٗام  ظخىفس ئلى م٣خل الؿٟحر )  2012ًأصي الهجىم ٖلى اإلاجم٘ الضبلىماس ي الامٍغ حىن لَس

( ، باإلياٞت الى طل٪ جسش ى الىالًاث اإلاخدضة  ؾُُغة الخىُٓماث John Christopher Stevens -طدُفنز

خاث واؾٗت مً الاعاض ي اللُبُت ان ج٩ىن مىُل٣ا لل٣ُام بٗملُاث اعهابُت حؿتهضٝ الاعهابُت ٖلى مؿا

. ومً هىا ًم٨ىىا ال٣ى٫ ئن اإلاساَغ (57)مهالحها في اإلاى٣ُت او ج٩ىن مىُل٣ا لل٣ُام بأٖما٫ اعهابُت يضها 

٨ُت، حُٗض الىٓغ في اؾتراجُ ٣ُا ظٗلذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ جُاتها اججاه صو٫ والخدضًاث التي حك٩لها اٍٞغ

ت ع٢م )ال٣اعة،)  ((.4اهٓغ الخاَع

٩ي بخُٟٗل زُاعاتها الاؾتراجُجُت إلاىاظهت  وال ق٪ ان هظه الُغوخاث ح٨ٗـ ججضص الاهخمام الامٍغ

ت في ٖملُاتها الاعهابُت مما ًىلض نٗىبت  الاؾالُب والخ٨خ٩ُاث الجضًضة  اإلاؿخسضمت مً الخىُٓماث اإلاخُٞغ

٤ هظه الخا ( هدى الٗىصة ئلى الاطخحىاذ الجغسافينُت ، خُض اصي اهدؿاع اؾتراجُجُت )في مىاظهت ٞو

( في ٖملُاتها، ججلى طل٪ الخ٨خُ٪ في همِ الهجماث ؤلاعهابُت، زال٫ آلاوهت ألازحرة ؤلازهاب الجىاىج٨خُ٪ )

ا، وقغقي لُبُا  ٨ُت .(58)في مىا٤َ، مشل قما٫ مالي، وقما٫ قغقي هُجحًر في اط ان وظىص ال٣ىاث الامٍغ

٨ُت  ت مً ام٩اهُت الخ٨ٟحر بخىظُه هجماث صازل الاعاض ي الامٍغ ٣ُا ؾِك٩ل ماوٗا للخىُٓماث اإلاخُٞغ اٍٞغ

ت التي جدُذ للىالًاث  خُض باجذ جضع٥ الازحرة  نٗىبت ال٣ُام بٗملُاث زاعظُت هٓغا للمٗلىماث الاؾخسباٍع

 ٘ الجهاث اإلاىٟظة ألي هجىم يضها.اإلاخدضة مالخ٣ت وجدب

٨ُت باوكاء ٢اٖضة باإلا٣ابل وف ي اَاع ما ًم٨ً ونٟت بالحغب الاؾدبا٢ُت بضأث الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

ت ظىٍت اؾتراجُجُت في الىُجغ مً أظل مغا٢بت الخىُٓماث ؤلاعهابُت في مى٣ُت الؿاخل الصحغاوي،  ٖؿ٨ٍغ

ال١ الُاةغاث مً صون َُاع لخىُٟظ الًغباث الجىٍت يض مٗا٢ل الخىُٓماث  ؤلاعهابُت واؾخسضامها أَل

٣ُا ئلى (59)ومخابٗت ٢ُاصاتها ٗؼو الباخشحن اؾباب اؾخمغاع التهضًضاث ؤلاعهابُت في اٍٞغ ٌُ . في هظا الاججاه 

  ؾببحن هما:

٣ُا ما ٌُٗي ٞغًنا للخىُٓماث ؤلاعهابُت للخىؾ٘ والخجىُض لألٞغاص. اوال:  ي٠ٗ الح٩ىماث في أٍٞغ

ت في ظمُ٘ البلضان . زاهُا:  ان، وام٩اهُت اهخ٣ا٫ اإلا٣اجلحن بدٍغ  اهدكاع قب٩اث اإلا٣اجلحن بك٩ل ٖابغ لألَو

٨ُت  بهٟت ٖامت ًدبحن ٖضم ُٚاب الضواٞ٘ الجُىبىلُد٨ُت والامىُت في جٟؿحر الٗال٢ت الاؾتراجُجُت الامٍغ

٣ُت جأحي ٧ل هظا الخهىعاث في ْل خالت مً الخىاٞـ والهغإ ٖلى الىٟىط في ال٣اعة  ججاه ال٣اعة الاٍٞغ

ملذ ٖلى جُٟٗل زُاعاتها اؾخجابت للمخٛحراث في َبُٗت ال٣ىة  وجهاٖض التهضًضاث الامىُت ٖلى مهالحها ٖو

 .(60)ث ٖملُت مً اظل جأ٦ُض مهضا٢ُتها ، لظل٪ اجسظث زُىا

 

 :الخاجمت

٨ُت ججاه جُىعاث الاخضار في ال٣اعة  مما ج٣ضم ًم٨ىىا ال٣ى٫ ان مى٠٢ الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

ض مً الخجاطب والاؾخ٣ُاب الضولي  ٣ُت الجؼا٫ قضًضة الحؿاؾُت ،وطل٪ مً زال٫ انها حكهض مٍؼ الاٍٞغ
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ىا٤َ الىٟىط وجىؾٗت الهُمىت ٖلى الُٝغ الازغ والاؾدب٣اء ٖلى  والا٢لُمي ومداولت ٧ل َٝغ اهتزإ م

مٗاصالث الىٟىط في اإلاى٣ُت ، الا اهه في ْل الهغإ ال٣اةم ٖلى الؿُُغة ٖلى مىا٤َ الىٟىط جل٪ الٛىُت 

ا مً الازٟا١ زانت جل٪ الضو٫  ت ٢ض حكهض هٖى باإلاىاص الاولُت ٞان مهحر الٗال٢اث بحن الاَغاٝ اإلاخهاٖع

دكض ٧امل ام٩اهُاتها في ؾبُل الحهى٫ ٖلى مىا٤َ هٟىط ، وبىاء ٖلُه ٞاطا هٓغها الى حٗا٢ب الاصاعاث التي ه

م جبض٫ الاؾالُب الا ان هىا٥  ٣ي هالخٔ ٚع ٨ُت في الخٗامل م٘ مؿخجضاث الاخضار ججاه اإلال٠ الاٍٞغ الامٍغ

٩ي،  ٦ما وا نها الجؼا٫ جدخٟٔ باألولىٍاث في زباث في الاهضاٝ بمى٘ ْهىع ٢ىة مهُمىت جىاٞـ الىظىص الامٍغ

ت  اإلاىدكغة ،وه٨ظا هجض جمشل  ٣ُا اهُال٢ا مً ٖال٢اتها م٘ اٚلب صو٫ ال٣اعة و٢ىاٖضها الٗؿ٨ٍغ اٍٞغ

خباعاث الامىُت اياٞت الى ٖىامل ازغي ا٢خهاصًت و٢ُمُت حك٩ل صوع اؾاس ي في حك٨ُل مٗالم  ٞااٖل

٣ُتالاؾتراجُجُت والا  .٢خهاصًت  ججاه ال٣اعة الاٍٞغ

 الهىامش:
 

٤ُ ٖبض الهاص١ ،  (1) ٣ُا ، مجلت ؾُاؾاثجٞى ، ( ) بحروث5ٖغبُت ، الٗضص ) مغج٨ؼاث الؿُاؾت الخاعظُت للهحن في أٍٞغ

 .107(، م  2013اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،
٣ُا والىٓام الضولي .. ظضلُت  التهمِل والنهىى ، مجلت الؿُاؾت الضولُت ، الٗضص ) خمضي (2) (،                200ٖبض الغخمً ، اٍٞغ

 . 133(، م 2015) ال٣اهغة ، مغ٦ؼ الاهغام للضعاؾاث والبدىر الاؾتراجُجُت ، 
٣ُا.. الٗم٤ الاؾتراجُجي الجضًض للمٛغب، مغ٦ؼ  (3) غة للضعاؾاث ، الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث       ًديى الُدُاوي ، أٍٞغ الجٍؼ

ش )   www.aljazeera.net/knowledgegate (، ٖلى الغابِ الخالي :21/11/2016) الاهترهذ ( ، بخاٍع
٣ُا ، )ابى ْبي ، مغ٦ؼ الاماعاث للضعاؾاث والبدىر  (4) م مهلىح ، الامً في مى٣ُت الؿاخل والصحغاء في اٍٞغ ٦ٍغ

 . 230( ، م  2014 الاؾتراجُجُت ،
م مهلىح ، مهضع ؾب٤ ط٦غه ، م  (5)  . ٦232ٍغ
٣ُت ، الٗضص     (6) بُٗت واإلا٩ُاهحزماث ، مجلت ٢غاءاث اٍٞغ

ّ
٣ُت في ٖهغ الٗىإلات : صعاؾت في الُ ؾٗاص بىؾيُت ، الحغوب ؤلاٍٞغ

اى ، اإلاىخضي الاؾالمي ، 31)  . 25(، م  2017( ، ) الٍغ
٣ُت ، مهُٟى ق٤ُٟ ٖالم ،   (7) ٣ُا مجلت ٢غاءاث اٍٞغ اؾتراجُجُت مى٣ىنت: مكغوٕ ماعقا٫  صولي إلاىاظهت ؤلاعهاب في ئٍٞغ

اى ، اإلاىخضي الاؾالمي ، 34الٗضص )   .124(، م  2017( ، ) الٍغ
اث ) اَاع هٓغي ( ، ) الضوخت (8) ٌ اإلاىاٖػ غة للضعاؾاث ،  ؾامي ابغاهُم الخؼهضاع ، اصاعة الهغاٖاث ٞو ، مغ٦ؼ الجٍؼ

 .150م (،2014
 . 151مهضع ؾب٤ ط٦غه ، م  ؾامي ابغاهُم الخؼهضاع ، (9)
دكاعص هاؽ ، الىٓام الٗالمي) الانضاع  (10) ( : خالت التزاماث الؿُاصة ، جغظمت ،ٖبضه مىس ى ، مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت ، 2,0ٍع

ض مً اإلاٗلىماث خى٫ خُصُاث . وللم108( ، م  2017( ) بحروث ، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ، 28الٗضص ) ٍؼ

ب ،  ٨ُت واػمت الىٓام ال٣ضًم ، حٍٗغ دكاعص هاؽ ، ٚالم في خُو بُو : الؿُاؾت الخاعظُت الامٍغ اإلاىيٕى ًىٓغ: ٍع

 (. 2018اؾماُٖل بهاء الضًً ؾلُمان ، ) بحروث صاع ال٨خاب الٗغبي ، 
 .125مهضع ؾب٤ ط٦غه ، م مهُٟى ق٤ُٟ ٖالم ،  (11)
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٣ي ، مجلت الؿُاؾت الضولُت ، الٗضص )  (12) ( ، ) ال٣اهغة  212هاجي قهىص ، ٖؿ٨غة الخىاٞـ الضولي والا٢لُمي في ال٣غن الاٍٞغ

 . 93(، م  2018، مغ٦ؼ الاهغام للضعاؾاث والبدىر الاؾتراجُجُت ، 
 .29ؾٗاص بىؾيُت ، مهضع ؾب٤ ط٦غه ، م  (13)

ش الضولي بضأث مباقغة بٗض نهاًت الحغب الٗاإلاُت الشاهُت، واهتهذ في بضاًت ( هي مغخلت في اCold Wa)*( الحغب الباعصة ) لخاٍع

ُاحي زال٫ هظه اإلاغخلت. وحٗني ٧لمت  الدؿُٗيُاث، ٦ما ئنها ون٠ إلاجمٕى الٗال٢اث بحن الىالًاث اإلاخدضة والاجداص الؿٞى

ال٢اٍث ال عابذ وال زاؾغ ٞيها بحن ال٣ىي  الخاع٢ت. وحكحر ٧لمت "باعصة " ئلى وظىص ٖىامل ُػٖم "خغب"  الخىجغ والجزإ اإلاؿلح ٖو

ُٟصـ، و جحري أو٧االهان ، مهضع ؾب٤ ط٦غه ، م  أنها ٢ُضث اإلاىاظهت وخالذ صون وكىب خغب ؾازىت .اهٓغ : ماعجً ٍٚغ

ً حٍٗغ٠ الحغب الباعصة بأّنها "و  .171
َّ
اإلاظخطاعت عدا الحسب التي حظخخدم فيها ألاطساف اإلاخعادًت مل أهىاع القىة ٍم٨

القىاث اإلاظلحت بقصد إزغام العدو على الدظلُم إلزادة الطسف اإلاىخصس وحظىد خالى فترة هره الحسب حالت مً الخىجس 

الشدًد في العالقاث بين ألاطساف اإلاخىاشعت بحُث ٌشعس مل طسف بأهه مهدد بمخاطس احخماى العدوان اإلاظلح ألامس الري 

ش " ًقخض ي جىطُد اإلاجهىد الحسبي .ٖلي ٖىصة ال٣ٗابي، الٗال٢اث الضولُت: صعاؾت جدلُله في الانى٫ واليكأة والخاٍع

اث،) بٛضاص ، بال ،   . 70(،م 2010والىٍٓغ

ّٗض )ولُام ٞى٦ـ( أو٫ مً اؾخسضم مهُلح ال٣ىة الٗٓمى )  ٌُ  )**(Superpower( في الٗام )خُض خضص ٞى٦ـ  1944 .)

، ٣ًط ي مهُلح "٢ىة ٖٓمى  جميز قىتها بحسلُت لبيرة، باإلياٞت ئلى  عظُمتدولت جمخلو قىة ال٣ىة الٗٓمى ٖلى أّنها 

 في الىظام العاإلاي، وجخمنً مً "بىظىص جغاجبُت هغمُت لل٣ىي بحن الضو٫. وال٣ىة الٗٓمى هي" 
 
دولت جؤدي دوز قُادة حاطما

تها الؿُاؾُت ٖلى الضو٫ ألانٛغ وجب٣ى . بام٩ان ال٣ىة الٗٓمى أّن جٟغى، في ئَاع صاةغة هٟىطها، ئعاصلظب والء دوى أخسي"

ت ٞاٖلت ئلى مؿاٞاث بُٗضة ًٖ أعاييها، ول٨نها  . وهي ال جمل٪ ٣ِٞ ال٣ضعة ٖلى ئعؾا٫ ٢ىة ٖؿ٨ٍغ
ً
بُٗضة ًٖ اإلاؿاءلت وؿبُا

ُٟصـ، و جحري أو٧االهان ، مهضع ؾب٤ ط٦غه ، م  ها. ماعجً ٍٚغ ت هاةلت جدذ جهٞغ  مىاعص ٖؿ٨ٍغ
ً
  وما بٗضها. 32جمل٪ أًًا

مغوان ٢بالن ، أَغوخاث ئصاعة جغمب وهٓام ما بٗض الحغب الٗاإلاُت الشاهُت: "اه٣الب" في الؿُاؾت الخاعظُت أم وسخت  (14)

 . 98( ،  م2017( ) بحروث ، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ، 24باهخت مً الجا٦ؿىهُت، مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت ، الٗضص )
ت عوبً مُلؼ ،  (15) ( )الضوخت ، مغ٦ؼ 17باإلاساَغ :ٖبىع الُا٢ت في الكغ١ الاوؾِ ،صعاؾت جدلُلُت ، الٗضص )َغ١ مدٟٞى

 .مخاخت في الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث ) الاهترهذ (، ٖلى الغابِ الخالي : 5(، م2016بغو٦ىجؼ ، 

mills.pdf-security-transit-energy-content/uploads/.../ar-https://www.brookings.edu/wp 
٨ُت ، ) بحروث ، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ، (16) ٖمغو بٗض الٗاَي ، امً الُا٢ت في الؿُاؾت الخغاظُت الامٍغ

 . 60( ، م  2014
 . 5ط٦غه ، م مهضع ؾب٤عوبً مُلؼ ،  (17)
كحر الى اإلاًاة٤ الضولُت التي –ه٣اٍ الازخىا١  مهُلح اؾتراجُجي وظٛغافي  (*) ت َو ؾُاس ي ٌؿخسضم في الضبلىماؾُت البدٍغ

ت . ٚغاهام اًٟاجؼ ،وظُٟغي هىٍنهام ، ٢امىؽ بىٛىًٍ للٗال٢اث  ًم٨ً إلاً ٌؿُُغ ٖليها اٖا٢ت مغوع الؿًٟ الحغبُت او الخجاٍع

 .90(، م  2004ُج لألبدار ، الضولُت) مغ٦ؼ الخل
 .5مهضع ؾب٤ ط٦غه ، م عوبً مُلؼ ،  (18)
٣ُا : الخهىعاث والغهاهاث ، مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي ، الٗضص )مهُٟى ناًج ،  (19) ( ) بحروث ، مغ٦ؼ 466اصاعة َغمب واٍٞغ

 .80، م (2017صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/.../ar-energy-transit-security-mills.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/.../ar-energy-transit-security-mills.pdf
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داث جغامب اإلاؿِ ت.... ماهي اإلاؿاعاث والخُاعاث؟ مى٢٘  (20) ٣ُت بٗض جهٍغ ٨ُت ألاٍٞغ مدمض بكحر ظىب ، الٗال٢اث ألامٍغ

ش ،) ٣ُت ، الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث ) الاهترهذ(، بخاٍع  ( ، ٖلى الغابِ الخالي: 18/1/2018مجلت ٢غاءاث اٍٞغ

www.qiraatafrican.com 
 ٤ ط٦غه .مدمض بكحر ظىب ، مهضع ؾب(21)
(،) 31ٖلي الجغباوي، الغؤي الاؾتراجُجُت لشالسي ال٣ُبُت الضولُت: جدلُل مًمىن م٣اعن، مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت، الٗضص)(22)

 .12(، م  2018بحروث ، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث، 
 ( ألو٫ مغة بٗض اهضإل الحغب الٗاإلاُت الشاهُت ٖام  (*)

ً
٩ا اوال ٩ي ألاؾب٤ 1945ْهغ حٗبحر )أمٍغ . ٖىضما أٖلً الغةِـ ألامٍغ

لذ () ( خُاصًت الىالًاث اإلاخدضة وهٓمذ بٌٗ الشخهُاث الٗامت في الىالًاث اإلاخدضة  خغ٦ت 1945 -1933)ٞغاه٩لحن عوٞػ

( الظًً مشلى نىث الىال 
ً
٩ا اوال ٨ُت الاوٗؼالي ،٧ان مدغ٦ها الُُاع )قالغػ لُىضبحٙر ( ومً اقهغ )أمٍغ ًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ُاهُا )ظىػ٠ٍ ٦ىُضي (و )هجري ٞىعص(.اي   ( ؾٟحر الىٍاث اإلاخدضة الاؾب٤ في بٍغ
ً
٩ا أوال الشخهُاث الضاٖمت لحغ٦ت )امٍغ

ضم الخضزل بكإون الضو٫ الازغي .ًديى ؾُٗ ش الكٗاع ٌٗني الاوٗؼالُت ٖو ض ٢اٖىص ،و ٖال ٖامغ الجٗب ، وز٣ُت الامً جاٍع

٩ي ) ( ٢غاءة جدلُلُت في اؾتراجُجُت صوهالض جغامب، ٢غاءاث اؾتراجُجُت ، الٗضص )الٗكغون (، ) ٞلؿُحن ، 2017ال٣ىمي الامٍغ

غ الٟلؿُُيُت ،   .39(، م  2018مىٓمت الخدٍغ
 .12ٖلي الجغباوي، مهضع ؾب٤ ط٦غه ، م (23)
(24)

 .11اإلاهضع هٟؿه ، م  
مجلت ؾُاؾاث  الؿٗىصًت  ، –الاجٟا١ الىىوي ؤلاًغاوي م٘ الؿضاؾُت الضولُت وأزغه في الٗال٢اث ؤلاًغاهُت  اًٟا خضاص ، (25)

 .72( ،  م  2017( ) بحروث ، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ، 25ٖغبُت ، الٗضص )
 .72، م  اإلاهضع هٟؿه (26)
٣ُا: الضًىامُاث  والاو٩ٗاؾاث ، مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي ، الٗضص  (27) الحؿً الحؿىاوي ، اؾتراجُجُت الىظىص الهُني في أٍٞغ

 .123(، م  2017( ، ) بحروث ، مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،  466)
 :لالَإل اهٓغ (28)

-National Security Strategy of the United States of America NSS - WhiteHouse.gov, DECE M BE R 2017, 

https://www.whitehouse.gov/wp.../NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf,  
ت ،   (29) ت والىٍٓغ ٞهُم عملي ، زىلت بىهاب ، الؿُاؾت الخاعظُت الغوؾُت بٗض الحغب الباعصة:  صعاؾت في اإلاىُل٣اث ال٨ٍٟغ

 .96م (،  2017لبدض الٗلمي ، ( ، ) لبىان ، مغ٦ؼ ظُل ا12مجلت ظُل ، الٗضص )
٩ي : الخىاػن مً زاعط الحضوص ٦اصامت للهُمىت الجُىؾُاؾُت ، مجلت ابدار  (30) ٖلي ٞاعؽ خمُض ، اؾتراجُجُت الخٟى١ الامٍغ

 .232(، م  2017( ،) بٛضاص ، مغ٦ؼ بالصي للضعاؾاث والابدار الاؾتراجُجُت ، 15اؾتراجُجُت ، الٗضص  )
( ) بحروث ، مغ٦ؼ  153، مجلت قإون الاوؾِ ، الٗضص ) 21ٞغاؽ الُاؽ ، الخىاػهاث الاؾتراجُجُت الٗاإلاُت في ال٣غن  (31)

 .27(، م  2016الضعاؾاث الاؾتراجُجُت ، 
(32) John J. Mearsheimer and Stephen M. WaltThe Case for Offshore  Balancing 

A Superior U.S. Grand Strategy, mearsheimer.uchicago.  

edu/pdfs/Offshore%20Balancing.pdf 
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غ عاهض ، ٢ؿم  (33) ٩ي ،ج٣ٍغ غ عاهض ، ٦ك٠ مؿخ٣بل الحغب الُىٍلت : الضواٞ٘ والخى٢ٗاث وازاعها ٖلى الجِل الامٍغ ج٣ٍغ

 بِ الخالي :مخاح في الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث ) الاهترهذ( ٖلى الغا . 162، م  2016الترظمت والضعاؾاث الٛغبُت ،

https://www.books4arab.com/2016/05/pdf_142.html 
٩ي ،مهضع ؾب٤ ط٦غه ، م   (34)  .٦163ك٠ مؿخ٣بل الحغب الُىٍلت : الضواٞ٘ والخى٢ٗاث وازاعها ٖلى الجِل الامٍغ
٣ُا ، مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت ، الٗضص ) خ٨ماث (35) ( ) بحروث ، اإلاغ٦ؼ 22الٗبض الغخمً ، اؾتراجُجُت الىظىص الهُني في أٍٞغ

 .82( ، م  2016الٗغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ، 
داث جغامب اإلاؿِ ت ظؼءا "مً اإلااض ي" ، (36)(36) ٣ي ٌٗخبر جهٍغ ش ) الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث ) الاهترهذ الاجداص ؤلاٍٞغ (، بخاٍع

 ( ٖلى الغابِ الخالي : 8/3/2018

www.france24.com/ar/20100222-united-states-economy-to-tackle-china-in-africa-back 
٣ُا اؾتراجُجُت واقىًُ الجضًضة لى٠٢ ػخ٠ ب٨حن ، صحُٟت الٗغب ، الٗضص ) (37)  . 5، م  2018(، لىضن ،  10923الخىمُت في أٍٞغ
 .98مهضع ؾب٤ ط٦غه ، م ٞهُم عملي ، زىلت بىهاب ،  (38)
مدمض مجضان ، ؾُاؾت عوؾُا الخاعظُت الُىم:  البدض ًٖ صوع ٖالمي مإزغ، اإلاجلت الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت ،   (39)

 .43(، م 2015( ،) بحروث ، مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،48-47الٗضصان )
ت  2017 -2016، خؿً ابى َالب ، و) ازغون (، خا٫ الامت الٗغبُت )البر صاٚغ ، مدمض ؾٗض ابى ٖامىص  (40) ( الحل٣ت اإلاٟٚغ

 2017نغاٖاث مؿخضامت وازترا٢اث ٞاصخت ، اخمض ًىؾ٠ اخمض مدغعا ، ) بحروث ، مغ٦ؼ صعاؾاث الىاخضة الٗغبُت ، 

ت الغوؾُت ٖام )وهظا ما صٞ٘ عوؾُا الى جدضًض التهضًضاث التي جىاظهها بض٢ت في وز٣ُت ال٣ُٗض.  39(،م ( زم 2010ة الٗؿ٨ٍغ

(،اط ق٩ل جمضص خل٠ قما٫ الاَلىُي للحضوص الغوؾُت 2014َىعتها بىز٣ُت و٢ٗها الغةِـ الغوس ي )ٞالصًمحر بىجحن( ٖام )

لىُي ؾ٩ُىن مىظها يض  اهم الازُاع الخاعظُت ؾُما بٗض اهًمام اٚلب اًٖاء خل٠ وعاؾى ؾاب٣ا الى خل٠ قما٫ الَا

ا وؾُاؾُا زانت وان الحل٠ ًداو٫ الىنى٫ الى صو٫ البل٤ُُ وفي خالت عوؾُا مباقغة وؾ ُإزغ في امً ومغ٦ؼ عوؾُا ٖؿ٨ٍغ

ض اهٓغ: صال٫ مدمىص الؿُض ، اإلاحرار الٗؿحر ، هل  اجمام طل٪ ؾُإزغ في خغ٦ت الاؾُى٫ البدغي الغوس ي بك٩ل ٦بحر. للمٍؼ

ت عوؾُا ٢ُبا ٖاإلاُا ، ملح٤ جدىالث اؾت ( ،)ال٣اهغة ، 2002راجُجُت، مجلت الؿُاؾت الضولُت ،الٗضص )حُٗض ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

 .14( ، م 2015مغ٦ؼ ألاهغام للضعاؾاث الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت ، 
٣ُا اؾتراجُجُت واقىًُ الجضًضة لى٠٢ ػخ٠ ب٨حن ، صحُٟت الٗغب ، الٗضص ) (41)  . 5، م  2018(، لىضن ،  10923الخىمُت في أٍٞغ
ت جدى٫ ال٣ىة ، ٖالء ٖبض الحُٟٔ  (42)  مدمض ، جأزحراث الهٗىص الغوس ي والهُني في ه٩ُل الىٓام الضولي في ئَاع هٍٓغ

 .10(،م 2015(،) بحروث ، مغ٦ؼ صعاؾاث الىاخضة الٗغبُت، 48-47اإلاجلت الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت، الٗضصان )
اجُجُت ظضًضة في اإلاى٣ُت؟ ، مجلت ؾيُت الحؿُني ، ؾُاؾت الهحن ججاه ألاػمت الؿىعٍت  هل ح٨ٗـ جدىالث اؾتر  (43)

 .57(، م  2015(، ) بحروث ، مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،  440اإلاؿخ٣بل الٗغبي ، الٗضص )
٨ُت في ؾبخمبر  (44) عث اإلاسابغاث ألامٍغ

َّ
٣ُا لِؿذ ظضًضة، بل خظ م مً أن 2017ٞاإلاساوٝ مً الىٟىط الهُني اإلاتزاًض في ئٍٞغ

ت زاعظُت ل ٣ُا-لهحن أو٫ ٢اٖضة ٖؿ٨ٍغ ٢ض ج٩ىن ألاولى التي ؾُدبٗها الٗضًض مً  -في صوعالُه بضولت ظُبىحي في قغ١ ئٍٞغ

 ٤
ْ
ل
َ
ت خى٫ الٗالم، وز ٩ي في طل٪ الى٢ذ: "حؿعى الهحن لبىاء ٢ىاٖض ٖؿ٨ٍغ لى خّض حٗبحر مؿ ى٫ اؾخسباعاث أمٍغ ها. ٖو هٖى

ن الهحن والىالًاث اإلاخدضة . ٖبض الح٨ُم هجم الضًً ، مىا٤َ ظضًضة مً اإلاهالح ألامىُت اإلاخضازلت واإلاخًاعبت اإلادخملت بح

٣ُا.. الىٟىط الهُني  ٣ُت ،  –الغوس ي  –الخىاٞـ ٖلى ئٍٞغ ٩ي ، مى٢٘ مجلت ٢غاءاث اٍٞغ الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث ) ألامٍغ

ش ،  www.qiraatafrican.com ( ، ٖلى الغابِ الخالي: 11/3/2018)الاهترهذ(، بخاٍع
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ذ الخُت الخمؿُت الٗاقغة الهِىُت )(*) ضمان وجأمين مصادز الطاقت مً ( أمً الُا٢ت ٖلى أّهه "  2005- 2001ٖٞغ

". ئط اإلاالخٔ مً الىاخُت الٗلمُت أّن الهحن جبيذ الخازج  بما ًضمً اطخمساز الىمّى الاقخصادي والخحدًث في الصين

 ألمً الُا٢ت ٣ًىم ٖلى مدّضصًً :اإلادّضص ألا 
ً
 ، واإلابضأ ا٢ترابا

ً
و٫ :أمً الٗغى : مً زال٫ يمان الضزى٫ إلاىاعص الُا٢ت ٖاإلاُا

ذ باؾم اؾتراجُجُت الخىظه هدى الخاعط  Going)ألاؾاؽ هى الخىٕى ٞىيٗذ اؾتراجُجُت لخأمحن اخخُاظاتها الُا٢ىٍت ٖٞغ

out strategy) ىخجت للىِٟ .اإلادّضص الشاوي: ٞهى مً زال٫ الضزى٫ ب٣ىة في ؾى١ الُا٢ت الٗالمي  والخٗاون م٘ ٦باع الضو٫ اإلا

ت مً الاؾتراجُجُاث الضازلُت حٗخمض ٖلى ال٨ٟاءة في اؾخسضام الُا٢ت وج٣لُل جأزحر الهضماث الىُُٟت  جُىٍغ مجمٖى

 بمٗضالث الاؾتهال٥ اإلاخى٢ٗت  90الخاعظُت ٖلى أمً الُا٢ت الهُني مً زال٫ بىاء مسؼون اؾتراجُجي ٨ًٟي إلاضة 
ً
زضًجت ًىما

ت مد اى ،ظامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم الامىُت،  ،مضٖٞغ  .125-124(، م 2014امً الُا٢ت وازاعه الاؾتراجُجُت،) الٍغ
م اإلاٟتي ، مهالح عوؾُا والهحن في الكغ١ ألاوؾِ: صعاؾت جدلُلُت، اإلاجلت الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت ، الٗضصان (45) ٦ٍغ

 . 31(، م 2015 ( ،) بحروث ، مغ٦ؼ صعاؾاث الىاخضة الٗغبُت ، 47-48)
(،) بحروث ، مغ٦ؼ  153ٖبض ال٣اصع صهضن ، الٗال٢اث الٗغبُت الهِىُت في مجا٫ الُا٢ت ، مجلت قإون الاوؾِ ،الٗضص ) (46)

 . 159(،م 2016الضعاؾاث الاؾتراجُجُت ، 
٨ـ (47) ٣ُا: الخىظهاث الا٢خهاصًت  وآٞا١ اإلاؿخ٣بل، مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي ، الٗضص  مهىض ٖبض الىاخض الىضاوي ، بٍغ في أٍٞغ

 .90(، م  2017( ، ) بحروث ، مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،  466)
 . 76خ٨ماث الٗبض الغخمً مهضع ؾب٤ ط٦غه ، م  (48)
بضو أّن ال٣ُاصة التر٦ُت ٢ض خؼمذ أمغها إلاىاٞؿت ال٨باع ٖلى الهُٗض (49) ٣ُت، ٞجاء ٢غاع جضقحن  ٍو الاؾتراجُجي في ال٣اعة ؤلاٍٞغ

٣ي طي ألاهمُت الاؾتراجُجُت  ت في ال٣غن ؤلاٍٞغ ت التر٦ُت في الهىما٫؛ في ؾُا١ خغوب ال٣ىاٖض الٗؿ٨ٍغ ال٣اٖضة الٗؿ٨ٍغ

ت في مى٣ُت ال٣غن ؤلاٍٞغ غوؿا، والُابان، والهحن ( ٢ىاٖض ٖؿ٨ٍغ  في ال٨بري، خُض جمخل٪)الىالًاث اإلاخدضة، ٞو
ً
٣ي وجدضًضا

٣ُا في الاؾتراجُجُت  التر٦ُت.. اإلادّضصاث والؿُا٢اث والخدّضًاث ، مجلت ظُبىحي،  مهُٟى ق٤ُٟ ٖالم ، الخٛلٛل الىاٖم: ئٍٞغ

٣ُت ، الٗضص )  اى ، اإلاىخضي الاؾالمي ، ٢29غاءاث اٍٞغ  .52- 51(، م م  2016( ، ) الٍغ
 .50اإلاهضع هٟؿه ، م  (50)
 . 49مهضع ؾب٤ ط٦غه ، م مهُٟى ق٤ُٟ ٖالم ، (51)
٨ُت  (52) ٣ُا: ؾب٘ م٣ترخاث لخ٣ىٍت الؿُاؾُت ألامٍغ ٣ُت ، ٖغى باؾم  –الاهخمام اإلاخهاٖض للىالًاث اإلاخدضة باٍٞغ ؤلاٍٞغ

٣ُت ،   الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث ) الاهترهذ(، ٖلى الغابِ الخالي :زٟاجي ، مى٢٘ مجلت ٢غاءاث اٍٞغ

www.qiraatafrican.com 
ش )مؿخ٣ (53) داث جغامب، الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث ) الاهترهذ(، بخاٍع ٣ُت بٗض جهٍغ ٩ي في ال٣اعة ألاٍٞغ  14بل الضوع ألامٍغ

 .www.masrawy.com (، ٖلى الغابِ الخالي : 2018ًىاًغ 
بحروث ،  ( )28مغوان ٢بالن ، ؾُاؾت ٢ُغ الخاعظُت: الىسبت في مىاظهت الجٛغاُٞا ، مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت ، الٗضص ) (54)

 . 10( ، م  2017اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ، 
٦غاع اهىع هانغ ، جغامب مً الضازل : ازغ اإلاخٛحر الشخص ي ٖلى الاصاء ال٣ُاصي للغةِـ صوهالض جغامب ، مجلت ابدار  (55)

 .55(، م  2017( ، ) بٛضاص، مغ٦ؼ بالصي للضعاؾاث والابدار الاؾتراجُجُت ، 14اؾتراجُجُت ، الٗضص ) 
 .81مهُٟى ناًج ، مهضع ؾب٤ ط٦غه ، م  (56)
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ت في مى٣ُت  (57) ُّ ظُمـ بال٥  ، أل٨ُؿاهضعا هى٫ ، ظُا٧ىمى بحرس ي باولي، مُاه مًُغبت: إلادت مىظؼة خى٫ الخدضًاث ألامى

اث   ) الاهترهذ( . مخاح في الكب٨ت الضولُت للمٗلىم11، م  2017البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ) مىٓىع جدلُلي ( ، مإؾؿت عاهض 

 ٖلى الغابِ الخالي :

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/.../RAND_PE221z1.arabic.pdf 
٣ُت ، (58) ٣ي ، مى٢٘ مجلت ٢غاءاث اٍٞغ ض ًىٓغ :زالض خىٟي، جدىالث ؤلاعهاب مً الاؾخدىاط ئلى الخجىا٫ بالؿاخل ؤلاٍٞغ للمٍؼ

ش )الكب٨ت الضولُت للمٗلىم  www.qiraatafrican.com ( ، ٖلى الغابِ الخالي : 8/3/2018اث ) الاهترهذ(، بخاٍع
٩ي  (59) لبىاء هظه ال٣اٖضة، وهي حٗض أ٦بر محزاهُت   ٠٢٢٣ملُىن صوالع بمىظب محزاهُت ٖام  ٣ٞ٢٢ض زهو ال٩ىوٛغؽ ألامٍغ

ت في الخاعط  .   . 81مهضع ؾب٤ ط٦غه ، م  مهُٟى ناًج ،لبىاء ال٣ىاٖض الٗؿ٨ٍغ
٩ي : الخهضي الوٗضام الخىاػن  (60) صًُٟض أوقماهُ٪ ، آهضعو ع. هىًٍ ، ظُمـ ث. ٧ىٍىلًُٟ ، وازغون ، العجؼ الامني الامٍغ

. مخاح في الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث ) الاهترهذ( 12م ، 2015، مإؾؿت عاهض بحن الؾتراجُجُاث واإلاىاعص في ٖالم مًُغب 

   https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research.../RAND_RR1223z1.arabic.pdٖلى الغابِ الخالي :

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research.../RAND_RR1223z1.arabic.pd

